
ZITTINGSVERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD

zitting van woensdag 1 juli 2020 om 19:00 u.

AANWEZIG

Tom Vlaeminck, Voorzitter Gemeenteraad

Eddy Lust, Burgemeester

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, 
Angelique Declercq, Schepenen

Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy 
Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, 
Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Raadsleden

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Martine Fournier, Mattias Eeckhout, Raadsleden

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting open om 19.01 u

Na afhandeling van het dagordepunt goedkeuring verslag, wordt de zitting geschorst om 23u12 u. De schorsing 
wordt opgeheven om 21.42 u voor behandeling van de mondelinge vragen. De zitting wordt terug geschorst om 
23u22 voor de behandeling van de OCMW-raad. Om 23.50 u wordt de gemeenteraad verdergezet voor 
behandeling van de besloten zitting van de gemeenteraad. 

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting van de gemeenteraad gesloten om 23.56 u.

OPENBAAR

1. GR/2020/106 | Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek 
vergaderen van de Gemeenteraad/OCMW-raad in CC De Steiger op woensdag 01.07.2020 
wegens COVID-19. Bekrachtiging door de Gemeenteraad 
Bevoegdheid orgaan

Bevoegdheid burgemeester: NGW art. 134§1 en 135§2

Juridische grond

- DLB: art. 63

- 30 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 
30/05/2020, Ed. 1.

Feiten, context en argumentatie

Feiten, context en argumentatie:

Wegens een pandemie van het coronavirus COVID-19 wordt door de overheid opgedragen om zoveel 
als mogelijk social-distancing toe te passen teneinde de verspreiding van het virus door contact met 
besmette personen te vermijden.

Het behoort tot de taak van de gemeente om passende maatregelen te nemen.

Op grond van art. 134§1 en 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet is de burgemeester bevoegd voor de 
vrijwaring van de openbare orde (rust, veiligheid en gezondheid).

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/05/30_1.pdf#Page2
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/05/30_1.pdf#Page2


De principes uit het decreet lokaal bestuur omtrent het organiseren van een gemeenteraad/OCMW-
raad blijven van toepassing.

De mogelijkheid om deze zitting simultaan te streamen op de website van Stad Menen wordt 
onderzocht.

Er moet een onderlinge afstand van ten minste 1,5 meter tussen de deelnemers van deze vergadering 
gewaarborgd blijven.

Vermits in de gemeenteraadszaal in het stadhuis van Menen de voornoemde afstand van 1,5 meter niet 
kan voorzien worden, wordt uitgeweken naar een vergaderzaal in CC De Steiger.

Tussenkomsten

De Burgemeester deelt mee dat er terug een fysieke vergadering wordt georganiseerd, hier in CC De 
Steiger. Door de pandemie dient de nodige afstand behouden te worden. Als er terug in de 
gemeenteraadszaal vergaderd zal worden, zal dit in de mate van het mogelijke worden onderzocht om 
terug te streamen.  Raadslid Maxy heeft over de streaming zeer goede reacties ontvangen. Zeer veel 
inwoners hebben de streaming gevolgd en ze zou graag hebben dat dit in de gemeenteraadszaal 
gerealiseerd kan worden. De Voorzitter is hier ook voorstander van en er moeten verdere stappen 
gezet worden en dit wordt verder op zijn technische en financiële haalbaarheid onderzocht. Voor geluid 
is dit niet direct haalbaar, maar voor het cameragebeuren was het nog in orde. Dit wordt zeker bekeken 
en hij hoopt dat dit zo spoedig mogelijk gerealiseerd kan worden. Dergelijke zaken kunnen zeker niet 
tegen de volgende gemeenteraad gerealiseerd kunnen worden.            

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel:
De Gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester dd. 15.06.2020 betreffende het 
fysiek vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad in CC De Steiger dd. 01.07.2020 op 
woensdag 01.07.2020 wegens COVID-19 en bekrachtigt dit.

2. GR/2020/119 | AGB Menen - rekening 2018 - goedkeuring 
Bevoegdheid orgaan

CBS en GR van de stad Menen.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur art. 243 :

§ 2. De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, tenzij 
de gemeenteraad ervoor gekozen heeft om alle leden van de gemeenteraad te benoemen als lid van 
de raad van bestuur.

Statuten AGB Menen art.36 :

De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt die ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad 
overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet.
Het bedrijf verzorgt de periodieke rapportering over de resultaten en de activiteiten van het bedrijf aan 
de gemeente overeenkomstig de voorgeschreven regels en procedures.

 

Feiten, context en argumentatie



De rekening 2018 werd intern opgesteld en nagekeken en aangevuld door externen ( Accountancy 
Q&A en revisoren GVD )

De rekening 2018 werd goedgekeurd in de raad van bestuur AGB Menen waarna er gevraagd werd de 
rekening door te verwijzen naar de gemeenteraad van 1 juli voor kwijting aan de bestuurders.

Tussenkomsten

Schepen Vandenbulcke biedt aan de gemeenteraad zijn verontschuldigingen aan dat pas nu de 
rekening 2018 voorkomt. Deze werd op de raad van bestuur van het AGB goedgekeurd op 5 mei 2020, 
maar liep vertraging op door een discussie tussen de revisor en het bureau Q&A dat het AGB bijstaat in 
alle financiële zaken. Het moet hoe dan ook de bedoeling dat de rekening van het jaar 2019 nog dit jaar 
op de gemeenteraad geagendeerd wordt. Voor het AGB was het inhoudelijk een goed jaar, wat inhoudt 
dat er voldoende geld van de stad kwam. Dit werd reeds uitvoerig in de raad van bestuur besproken. 
Raadslid Coppens komt tussen en merkt dat de voorzet reeds gegeven werd door de schepen. 
Misschien dat de lokale bevolking niet meer wakker van ligt van het AGB, maar het is de taak van de 
lokale politicus om de bedrijfsvoering van de stad in het oog te houden. Eerst dacht hij dat het om een 
tikfout ging en hij dacht dat het ging om 2019, maar het gaat wel degelijk over 2018 en nu zijn we 1 juli 
2020. Het is heel vreemd en zelfs alluderende op de interpretatieproblemen, dan lijkt het heel laat dat 
de rekening pas in de raad van bestuur van mei 2020 werd goedgekeurd. Dit is heel laat om dit nu naar 
de gemeenteraad te brengen en ware het niet beter geweest dat ook de rekening 2019 erbij gezeten 
had. Als pas in september 2020, of iets later, de rekening 2019 zal voorgelegd worden, dan is en blijft 
dit zeer laat. Hij vraagt dat omwille van het interpretatieprobleem ook de communicatie tussen het AGB 
en de revisor ter beschikking te stellen. Zonder over louter procedures tussen te komen, moet hij toch 
kunnen uitmaken of die termijn gerechtvaardigd was. De jaarrekening is een beleidsinstrument dat de 
basis vormt voor het volgende budget. Als dit nu zeer laat komt, dan vraagt hij zich af wat voor nut en 
zin dit nog heeft. Hij zou graag de communicatie tussen Q&A en de revisor onder de loep nemen. Is het 
normaal dat dit zolang moet uitlopen en dat hij voor zich kan uitmaken of dit zolang moet duren. 
Schepen Vandenbulcke is zich hiervan bewust en steekt de hand in eigen boezem. We gaan er alles 
aan doen om dit te vermijden. Dit zal verder onderzocht worden en hij heeft reeds de discussie gehad 
met de beide kantoren. Hij gaat ervan uit om in de komende maanden klaar te zijn met de rekening 
2019. De rekening werd reeds in maart 2020 voorgelegd maar zonder het verslag van de bedrijfsrevisor 
en hij kan zich alleen maar verontschuldigen.              
Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

De rekening 2018 van AGB Menen wordt goedgekeurd door de Gemeenteraad en verleent kwijting aan 
de bestuurders van AGB Menen.

3. GR/2020/118 | Meerjarenplan AGB 2020-2025 : goedkeuring 
Bevoegdheid orgaan

Gemeenteraad na doorverwijzing door CBS ( Decreet Lokaal Bestuur art.242 ) & Raad van Bestuur 
AGB ( art. 35 van de statuten ).

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur art. 242  : 

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring 
voor aan de gemeenteraad.

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële 
nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat boekjaar.

Feiten, context en argumentatie



Het AGB maakte in nauwe overleg een budget en meerjarenplanning 2020-2025 op met de stad waarin 
de wensen en uitdagingen van beiden zijn in verwerkt.

Dit komt tot uiting in het budget, doelstellingen en prioriteiten. De 'spiegel' AGB - Stad is daarbij van tel.

Tussenkomsten

Schepen Vandenbulcke wou het meerjarenplan op dezelfde gemeenteraad behandeld zien als de 
rekening 2018. Het AGB vormt de spiegel met de stad en grote projecten zoals het PTW, het OC 
Lauwe, de sporthalle Lauwe, de hoeve Haute Cense, het kampeerautoterrein worden door het AGB 
opgenomen. Als er zich opportuniteiten voordoen, dan speelt het AGB ook zijn rol. Ook de verwerving 
van de panden aan de Leie zal hierin een rol spelen en dit na de goedkeuring in de gemeenteraad van 
6 mei 2020. Raadslid Coppens stelt dat het meerjarenplan relatief laat wordt voorgelegd en hij kan dit 
wel begrijpen als de rekening 2018 er nog niet was, waarmee aangetoond is dat het ene een 
beleidsinstrument is voor het andere. Het wordt echter vervelend en dat heeft te maken met de timing 
en dit in functie van de gegevens die men op dit moment kent en hij wijst specifiek naar de verwerving 
of onteigening van de 9 extra panden Het klopt dat in de vorige gemeenteraad de goedkeuring werd 
gegeven om die zaken over te hevelen naar het AGB. Het te voorzien budget staat niet in de 
stadsbegroting. Het is normaal dat dit niet opgenomen werd in de meerjarenplan van de stad. Daarna 
moeten de gegevens zo snel mogelijk verwerkt worden in het meerjarenplan van het AGB. Achteraf 
moet dan niet het verwijt gemaakt worden dat dit niet in het budget voorzien was. Er moet dan zo snel 
mogelijk een budgetwijziging komen waarbij de financiële impact wordt uitgerekend om voorgelegd te 
worden aan de bevoegde organen. Dit meerjarenplan had vroeger moeten komen en is nu al 
achterhaald. Het is verwerpelijk dat er op die manier beleid gevoerd moet worden om dan eens te 
rekenen als het past en om dan eens naar de gemeenteraad te gaan met de financiële impact. Het is 
spijtig dat de aankopen van deze extra panden niet in het meerjarenplan zitten en hadden nog als een 
addendum toegevoegd kunnen worden. De prijzen zijn toch gekend binnen een bepaalde vork en voor 
een aantal panden is deze prijs bekend en voor een aantal panden is de prijs nog niet gekend. Er kan 
steeds met een financiële vork gewerkt worden. Als het meerjarenplan na de feiten komt, dan heeft de 
gemeenteraad recht op de financiële achtergrond. Raadslid Mingels heeft geluisterd naar het discours 
van raadslid Coppens. Als het gaat om beleid, dan doet het AGB niet aan beleid, maar het AGB voert 
het beleid van de stad uit. Hij heeft er meer moeite mee dat er vandaag er dus geen budgetwijziging en 
geen aangepast meerjarenplan voorligt en dit meerjarenplan is achterhaald. Dit had vermeden kunnen 
worden als men soepeler was geweest met de agendapunten zoals de budgetwijziging. Het is geweten 
dat er ongeveer iets ontbreekt. Hij zal dit goedkeuren voor zover de nodige aanpassingen gedaan 
kunnen worden en dit op de diverse niveaus. De financiële commissie had dit kunnen voorbereiden en 
dit is jammer dat het niet gebeurd is. Zijn fractie is ook vertegenwoordigd in het AGB. Dit meerjarenplan 
zal hij mee goedkeuren en hij houdt ook geen zaken tegen want hij zal er geen voet tegen zetten. Wel 
moet er meer overleg zijn en daarvoor bestaan diverse instrumenten om dit te doen. De instrumenten 
worden echter niet gebruikt om reden van een soort koudwatervrees. Er is bijvoorbeeld de 
fracitievergadering waar zaken onder elkaar kunnen worden besproken. Ook vanuit de oppositie 
kunnen er voorstellen komen. Hij vindt dat het stadsbestuur gebruik moet maken van de knowhow op 
alle banken waardoor er heel veel beslist kan worden. Het stadsbestuur hinkt op 1 been met een 
krappe meerderheid, waarbij er in de oppositie bijna evenveel volk zit. Hij vraagt dat het spel gespeeld 
wordt zoals het moet gespeeld worden.  Ook de oppositie kan op voorhand geïnformeerd worden en 
eventueel ook meer. Het is alsof jullie graag alleen het spel willen spelen, maar dan mag men niet 
verschieten als men op de vingers getikt wordt. Schepen Vandenbulcke heeft het zelf al gezegd dat 
het AGB uitvoert wat de stad beslist heeft. Er werden reeds heel wat panden aangekocht in de eerste 
fase van de Leiewerken behalve 1 pand in de Noordkaai. Momenteel is ook nog niet geweten hoeveel 
de aankoop van de extra panden zal kosten in 2020. Mocht het nodig blijken, dan zal de 
budgetwijziging van het AGB voorgelegd worden. Een aantal factoren zijn ook in de loop van het jaar 
veranderd. Zo is het meerjarenplan aangetast door corona en de inkomsten van het zwembad voor 
2020 zullen minder zijn. Hij bedankt ten slotte iedereen voor het meerjarenplan dat de uitvoering 
inhoudt van zaken die beslist werden binnen de stad. Raadslid Vandamme merkt op dat de verwerving 
van de extra 9 panden een grote financiële tussenkomst met zich meebrengt. De aankoop van de 9 
panden heeft een grote impact op dit dossier. De vorige gemeenteraad werd deze aankoop 
goedgekeurd op basis van de informatie die toen werd aangereikt. Raadslid Fournier heeft hiervoor nog 
een parlementaire vraag gesteld. Er zijn een aantal zaken die moeilijk gerijmd kan worden met de uitleg 
gekregen hebben. Hij had graag een infovergadering gezien over de verwerving van deze panden met 



alle mogelijke informatie. De Voorzitter komt tussen en meldt dat het agendapunt hier gaat over het 
financiële. Schepen Syssauw deelt mee dat wat betreft het financiële er nog niet kan ingeschat kan 
worden wat er verworven kan worden dit en volgend jaar. De prijs ligt nog niet vast en er moet rekening 
gehouden worden met mogelijke gerechtelijke procedures. Dit jaar nog komt er een aanpassing van het 
meerjarenplan op basis van de onderhandelingen en het is zo dat de budgetten over de jaren 2020 en 
2021 zullen moeten kloppen en zal het nodige budget voorzien moeten worden. Er kan niet verworven 
als er geen budget voorzien is. Over de Leieplannen rust er op de stad een geheimhoudingsplicht 
opgelegd door de DVW. Het dossier omtrent de uitvoering is aan het landen en binnenkort zal de 
nodige communicatie gevoerd worden. Als men de beelden zal zien, zal het een en het ander 
verduidelijkt worden. Raadslid Vandamme vraagt of dit in een besloten vergadering kan. Schepen 
Syssauw meldt dat er geen documenten doorgegeven worden en als stad gaan we hier ook geen 
document doorgeven zonder akkoord van de DVW. Raadslid Coppens wil niet overkomen alsof hij een 
les over het budget geeft. Hij heeft steeds geweten dat men niet moet weten hoeveel een project kost. 
Op het moment van de intentie wordt de berekening gemaakt en daarna gaat men over tot de 
beslissing. Zit men er bijvoorbeeld een miljoen naast, dan kan dit steeds nog worden uitgelegd en 
voorzien worden in een budgetwijziging. Hier wordt nu gehandeld dat er pas een budgetwijziging kan 
komen als we de kostprijs kennen.  Daarom doet hij een oproep om zo snel mogelijk met een 
budgetwijziging te komen. Hetzelfde kan gezegd worden over corona en tegen het eind van het jaar zal 
het toch allemaal niet bekend zijn en dit kan met een budgetwijziging opgelost worden. Hij vindt het nu 
te laat om met een eerste budgetwijziging af te komen.                                         

Stemming

Met 18 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Philippe Mingels, 
Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex 
Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 11 onthoudingen (Laurent Coppens, Caroline Bonte-
Vanraes, Berenice Bogaert, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche)

Besluit

De Gemeenteraad van de stad Menen keurt de meerjarenplanning 2020-2025 van het AGB goed.

4. GR/2020/105 | Wijziging gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen. 
Goedkeuring. 
Juridische grond

Het reglement gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen werd goedgekeurd op 
de gemeenteraad van 18 december 2019.

De aanpassing van het reglement kreeg positief advies op het lokaal woonoverleg dd. 15/06/2020 en 
wordt voorgelegd op de gemeenteraadscommissie wonen dd. 25/06/2020.

Feiten, context en argumentatie

Na analyse van de gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen werd bij artikel 11 
volgende bijgevoegd: 

Indien binnen de 9 jaar na toekenning van de premie blijkt dat de woning niet meer conform is volgens 
de Vlaamse Wooncode, wordt een boete opgelegd in verhouding tot de niet uitgevoerde huurtermijn.

Tussenkomsten

Schepen Vandenbulcke verduidelijkt dat opgemerkt werd dat een facet van de premie aanleiding gaf 
tot misbruik. Na enkele jaren kon men tot een niet conformiteit komen en nu wordt een periode van 6 
maand overgang voorzien. De Voorzitter licht een amendement toe dat ook de in 
gemeenteraadscommissie wonen aan bod gekomen is. Indien binnen de 9 jaar na toekenning blijkt dat 
de woning niet meer conform is aan de Vlaamse Wooncode, dan wordt een boete opgelegd in 
verhouding tot de niet uitgevoerde huurtermijn. De ratio legis wordt behouden, maar wordt enkel beter 



geformuleerd. Schepen Vandenbulcke vult aan dat het de bedoeling is dat niet-conforme woningen 
binnen de 6 maand in orde gesteld moeten worden.              

Amendementen

Amendement ingediend door de voorzitter van de gemeenteraad.

de wijziging van de gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen.Na analyse van 
de gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen werd bij artikel 11 volgende 
bijgevoegd: 

Indien binnen de 9 jaar na toekenning van de premie blijkt dat de woning niet meer conform is volgens 
de Vlaamse Wooncode, wordt een boete opgelegd in verhouding tot de niet uitgevoerde huurtermijn.

ARTIKEL 1 - DOEL

Het stadsbestuur wenst met de invoering van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private 
huurwoningen voor eigenaar-verhuurders een algemene kwaliteitsverbetering van het privaat 
huurpatrimonium na te streven. Door middel van deze premie wil het stadsbestuur eigenaar-
verhuurders ondersteunen in het opwaarderen van hun huurwoning(en). Daarnaast wordt het afleveren 
van een conformiteitsattest verplicht.

ARTIKEL 2 - AANVRAGER

Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten kan de gemeentelijke verbeteringspremie 
voor private huurwoningen worden toegekend aan elke natuurlijke persoon, die verbeteringswerken 
uitvoert aan zijn huurwoning. De natuurlijk persoon is volle eigenaar van de huurwoning, die het 
voorwerp is van een premie-aanvraag.

ARTIKEL 3 - HUURWONING

Enkel private huurwoningen die verhuurd worden met een geregistreerde huurovereenkomst kunnen in 
aanmerking komen voor deze premie. De huurder moet de woning gebruiken als hoofdverblijfplaats en 
moet ook officieel gedomicilieerd zijn in de huurwoning op het ogenblik van de toekenning van de 
premie.

ARTIKEL 4 - VOORONDERZOEK

Gelijktijdig met het vooronderzoek in uitvoering van de premie-aanvraag wordt de procedure 
woningkwaliteit (cfr. Vlaamse Wooncode) opgestart. Dit gebeurt enkel wanneer de woning tijdens het 
vooronderzoek 15 strafpunten of meer scoort.

ARTIKEL 5 – DEFINITIES

1. Huurwoning: alle woningen in Menen die op de private huurmarkt rechtstreeks verhuurd 
worden aan particulieren (met uitzondering van woningen verhuurd volgens het sociaal 
huurstelsel) met een bouwdatum ouder dan 10 jaar. Indien meerdere appartementen verhuurd 
worden kan één premie bekomen worden voor het volledig gebouw.

2. Premie: de eigenaar-verhuurder komt enkel in aanmerking voor een premie, indien de woning 
na uitvoering van de werkzaamheden maximaal 3 strafpunten scoort op het technisch verslag.

3. Technisch verslag: het verslag dat in het kader van een conformiteitsonderzoek door de 
technisch medewerkers van de Intergemeentelijke samenwerking Menen, Wervik en Mesen is 
opgesteld. Dit verslag wordt opgemaakt aan de hand van het vastgestelde model conform het 
besluit dd. 12.07.2013 van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor woningen.

4. Aanvrager: de aanvrager is een natuurlijk persoon die over het zakelijk recht beschikt van de 
huurwoning.

5. Conformiteitsattest: is een attest afgeleverd door de burgemeester voor een woning die voldoet 
aan de kwaliteitsnormen van het decreet 09.07.1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S. 
19.08.1997 en latere wijzigingen, d.i. integratiedecreet en integratiebesluit). Dit attest is geldig 
voor een periode van 10 jaar.



6. Retributie: is een heffing die de overheid oplegt voor het leveren van een individuele dienst. Het 
conformiteitsattest wordt tegen een retributie van € 62,50 afgeleverd wanneer de eigenaar-
verhuurder inspanningen levert om de gebreken van de huurwoning onder de 15 strafpunten te 
brengen, dit in uitvoering van de nodige werken conform dit premiereglement. Indien de 
eigenaar de strafpunten wegwerkt tot een A-label ontvangt hij een gratis conformiteitsattest.

7. Kwaliteitslabel: is een bijkomende erkenning/attest afgeleverd door de stad enkel voor 
huurwoningen die 0 tot 3 strafpunten scoren. Dit attest is geldig voor een periode van 5 10 jaar. 
Woningen met een kwaliteitslabel A worden gepubliceerd op ‘de lijst gezonde huurwoningen’ 
op de website van de stad. Woningen met een label A worden vrijgesteld van de retributie van 
€ 62.50.

 A-label: tussen 3-0 strafpunten

1. Geregistreerde huurovereenkomst: sinds 01.01.2007 moet iedere huurovereenkomst voor een 
gebouw dat bestemd is voor bewoning, verplicht worden geregistreerd door de verhuurder in 
het bevoegde registratiekantoor.

2. Vooronderzoek: de technisch medewerkers van de stad doen een vooronderzoek ter plaatse 
en stellen aan de hand van een technisch verslag eventuele gebreken aan de woning vast.

3. Intentieverklaring: tussen de eigenaar-verhuurder en het stadsbestuur wordt een 
intentieverklaring getekend. Hierin wordt bepaald dat de eigenaar-verhuurder in aanmerking 
kan komen voor premies indien hij/zij de vastgestelde gebreken wegwerkt en dat na de 
uitvoering van de werkzaamheden de woning conform wordt verklaard doormiddel van het 
afleveren van een conformiteitsattest.

4. Hercontrole: na uitvoering van de werkzaamheden stelt de technisch medewerker vast of alle 
vastgestelde gebreken weggewerkt zijn.

5. Geregistreerde aannemers: enkel facturen (BTW-stelsel voor particulieren) uitgevoerd door 
geregistreerde aannemers komen in aanmerking.

ARTIKEL 6 - BOUWONDERDELEN

1. Vernieuwen van buitenschrijnwerk en buitendeuren in minimum volledige gevel of volledige 
verdieping. Het glas moet minstens voldoen aan de waarde van U 1,0 W/m²K;

2. Het vernieuwen van het dak van het hoofdgebouw en/of bestaande aanbouw van de woning. 
Het vernieuwde dak moet voorzien zijn van een goed onderdak en isolatie. Het plaatsen van 
isolatie alleen of vervangen van goten alleen komt niet voor betoelaging in aanmerking. De 
isolatiewaarde (Rd-waarde) van de dakisolatie bedraagt minstens 4,5m² K/W;

3. Werken die vochtproblemen door opstijgend grondvocht en of slagregen efficiënt bestrijden;

4. Grondige elektriciteitswerken + keuringsattest;

5. De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een bestaande badkamer of de installatie van een 
badkamer. Onder een badkamer wordt verstaan: de afzonderlijke ruimte waarin minstens een 
bad of douche is geïnstalleerd en een of twee wastafels;

6. Gevelrenovatie: schilderwerken van de volledige voorgevel, plaatsen nieuwe steen, plaket of 
gelijkaardige tegen de volledige voorgevel; reinigen en hervoegen van de volledige voorgevel.

7. Werkzaamheden om de risico's op CO-intoxicatie te verhelpen:

1. Plaatsing één waterverwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte;

2. De plaatsing van maximaal drie verwarmingstoestellen op gas, met gesloten 
verbrandingsruimte;

3. Het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een 
hoogrendementsketel met label HR+ of HR Top gas of met het label Optimaz of 
Optimaz Elite (stookolie)

4. De installatie van of omschakeling naar centrale verwarming;



5. Het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal

6. Plaatsing zonneboiler of warmtepompboiler

8. Creëren van een afzonderlijke toegang tot het gedeelte boven of achter de winkel.

Alle werken dienen uitgevoerd te worden conform de stedenbouwkundige voorschriften.

ARTIKEL 7 - PREMIEBEDRAG

Het premiebedrag bedraagt 1/3 van de kostprijs met een maximum van € 5.000 van de totale kostprijs. 
De totale kostprijs bedraagt minimum € 3.000 (excl. BTW).

ARTIKEL 8 - AANVRAAG

De premie wordt aangevraagd op de daartoe bestemde aanvraagformulieren vóór de aanvang van de 
werken. De eigenaar-verhuurder stemt aan de hand van een intentieverklaring in met een 
vooronderzoek van zijn huurwoning. Op basis van de vastgestelde gebreken kan de eigenaar-
verhuurder een premie krijgen voor bouwonderdelen die hierboven opgesomd staan.

Indien de aanvraag met de post verstuurd wordt, geldt de postdatum als datum van ontvangst.

Tussen de eerste en een volgende aanvraag van hetzelfde bouwonderdeel zit een periode van 10 jaar, 
te rekenen vanaf aanvraag bouwonderdeel.

Er kan maximum 1 huurwoning/gebouw in aanmerking komen per eigenaar, natuurlijk persoon, 
rechtstreeks of onrechtstreeks in volledige of gedeeltelijke eigendom.

ARTIKEL 9 - UITBETALING

Scoort de woning na uitvoering van de werken maximaal 3 restpunten dan wordt de premie uitbetaald 
na het voorleggen van de voldane facturen (niet ouder dan 1 jaar vanaf aanvraagdatum) en na gunstig 
advies van de onderzoeker.

Er wordt een kopie van de bouwvergunning en/of keuringsattest afgeleverd bij de premie-aanvraag, 
alsook een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst.

Bij ontvangst van de premie, krijgt de aanvrager een affiche van stad Menen ter bekendmaking van de 
steun van stad Menen bij uitgevoerde werken. Deze affiche dient op een zichtbare plaats te hangen tot 
1 maand na toekenning van de premie.

ARTIKEL 10 - HUURPRIJSHERZIENING

Na uitvoering van de werkzaamheden dient de woning voor ten minste 9 jaar verhuurd te worden onder 
volgende voorwaarden:

1. Voor een lopende huurovereenkomst: mag de eerstvolgende huurprijsherziening conform de 
huurwet maximum 5% hoger zijn dan de huurprijs voor de uitvoering van de werken;

2. Voor een nieuwe huurovereenkomst afgesloten na de uitvoering van de werkzaamheden, mag 
de huurprijs max 5% hoger zijn dan de laatst afgesloten huurovereenkomst voor die woning;

Deze voorwaarden worden door de verhuurder ter kennis gesteld van de huurder en toegevoegd aan 
het huurcontract.

ARTIKEL 11 – HUURTERMIJN

Indien

- de woning wordt verkocht binnen de 9 jaar na toekenning van de premies en/of de vastgelegde 
huurtermijn wordt vroegtijdig opgeschort,

- of de woning wordt na uitvoering van de werken niet opnieuw verhuurd

- of de eerstvolgende huurprijsherziening bedraagt meer dan 5% t.o.v. de laatste huurprijs,

- of binnen de 9 jaar na toekenning van de premie blijkt dat de woning niet meer conform is volgende de 
Vlaamse Wooncode en de woning binnen de term van 6 maand na definitieve vaststelling van non-
conformiteit alsnog verder wordt verhuurd



dan wordt een boete opgelegd in verhouding tot de niet uitgevoerde huurtermijn (of tot de huurtermijn 
met + 5% huurverhoging of tot de huurtermijn van non conforme verhuring of non-conformiteit).

Er mag een maximumperiode van zes maanden van niet bewoning zijn tussen twee verhuringen. Deze 
boete is ten laste van de eigenaar die de werken uitvoerde en de premies ontving.

Bijvoorbeeld: Na uitvoering van de werken wordt de woning voor 9 jaar verhuurd. Na 3 jaar wordt de 
verhuring stopgezet en beslist de eigenaar om de woning te verkopen. Dus werd een termijn van 6 jaar 
huur niet uitgevoerd. Dit betekent dat 2/3 van de huurtermijn niet werd nageleefd. De boete bedraagt in 
dit voorbeeld 2/3 terugbetaling van de toegekende premie. 

ARTIKEL 12 - BESLISSING

Geldige aanvragen kunnen gedaan worden vanaf 1 januari 2020. Het college van burgemeester en 
schepenen ontvangt de vraag voor de formele goedkeuring voor uitbetaling van de premie op advies 
van de dienst huisvesting.

ARTIKEL 13 - INWERKINGTREDING

Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en vervangt de beslissing van de 
gemeenteraad van 30 november 2015 houdende de goedkeuring van de gemeentelijke 
verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen.

ARTIKEL 14 – OVERGANGSMAATREGEL

Alle premie-aanvragen ingediend tot en met 31 december 2019 vallen onder het voorgaande 
premiereglement dd. 30 november 2015 en worden ten laatste op 31 december 2020 behandeld.

Voor de berekening van de periode van 10 jaar (vernoemd in art.8 derde lid) en de beperking tot 
maximum 1 huurwoning/gebouw per eigenaar (vernoemd in artikel 8 4e lid), wordt rekening gehouden 
met de premies verleend op grond van voorgaande premiereglementen inzake verbeteringspremie voor 
particuliere huurwoningen (dd. 30.11.2015 en voorgaande reglementen).

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging van de gemeentelijke verbeteringspremie voor 
particuliere huurwoningen en keurt onderstaand reglement goed. 

ARTIKEL 1 - DOEL

Het stadsbestuur wenst met de invoering van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private 
huurwoningen voor eigenaar-verhuurders een algemene kwaliteitsverbetering van het privaat 
huurpatrimonium na te streven. Door middel van deze premie wil het stadsbestuur eigenaar-
verhuurders ondersteunen in het opwaarderen van hun huurwoning(en). Daarnaast wordt het afleveren 
van een conformiteitsattest verplicht.

ARTIKEL 2 - AANVRAGER

Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten kan de gemeentelijke verbeteringspremie 
voor private huurwoningen worden toegekend aan elke natuurlijke persoon, die verbeteringswerken 
uitvoert aan zijn huurwoning. De natuurlijk persoon is volle eigenaar van de huurwoning, die het 
voorwerp is van een premie-aanvraag.

ARTIKEL 3 - HUURWONING

Enkel private huurwoningen die verhuurd worden met een geregistreerde huurovereenkomst kunnen in 
aanmerking komen voor deze premie. De huurder moet de woning gebruiken als hoofdverblijfplaats en 
moet ook officieel gedomicilieerd zijn in de huurwoning op het ogenblik van de toekenning van de 
premie.

ARTIKEL 4 - VOORONDERZOEK



Gelijktijdig met het vooronderzoek in uitvoering van de premie-aanvraag wordt de procedure 
woningkwaliteit (cfr. Vlaamse Wooncode) opgestart. Dit gebeurt enkel wanneer de woning tijdens het 
vooronderzoek 15 strafpunten of meer scoort.

ARTIKEL 5 – DEFINITIES

1. Huurwoning: alle woningen in Menen die op de private huurmarkt rechtstreeks verhuurd 
worden aan particulieren (met uitzondering van woningen verhuurd volgens het sociaal 
huurstelsel) met een bouwdatum ouder dan 10 jaar. Indien meerdere appartementen verhuurd 
worden kan één premie bekomen worden voor het volledig gebouw.

2. Premie: de eigenaar-verhuurder komt enkel in aanmerking voor een premie, indien de woning 
na uitvoering van de werkzaamheden maximaal 3 strafpunten scoort op het technisch verslag.

3. Technisch verslag: het verslag dat in het kader van een conformiteitsonderzoek door de 
technisch medewerkers van de Intergemeentelijke samenwerking Menen, Wervik en Mesen is 
opgesteld. Dit verslag wordt opgemaakt aan de hand van het vastgestelde model conform het 
besluit dd. 12.07.2013 van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor woningen.

4. Aanvrager: de aanvrager is een natuurlijk persoon die over het zakelijk recht beschikt van de 
huurwoning.

5. Conformiteitsattest: is een attest afgeleverd door de burgemeester voor een woning die voldoet 
aan de kwaliteitsnormen van het decreet 09.07.1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S. 
19.08.1997 en latere wijzigingen, d.i. integratiedecreet en integratiebesluit). Dit attest is geldig 
voor een periode van 10 jaar.

6. Retributie: is een heffing die de overheid oplegt voor het leveren van een individuele dienst. Het 
conformiteitsattest wordt tegen een retributie van € 62,50 afgeleverd wanneer de eigenaar-
verhuurder inspanningen levert om de gebreken van de huurwoning onder de 15 strafpunten te 
brengen, dit in uitvoering van de nodige werken conform dit premiereglement. Indien de 
eigenaar de strafpunten wegwerkt tot een A-label ontvangt hij een gratis conformiteitsattest.

7. Kwaliteitslabel: is een bijkomende erkenning/attest afgeleverd door de stad enkel voor 
huurwoningen die 0 tot 3 strafpunten scoren. Dit attest is geldig voor een periode van 5 10 jaar. 
Woningen met een kwaliteitslabel A worden gepubliceerd op ‘de lijst gezonde huurwoningen’ 
op de website van de stad. Woningen met een label A worden vrijgesteld van de retributie van 
€ 62.50.

 A-label: tussen 3-0 strafpunten

1. Geregistreerde huurovereenkomst: sinds 01.01.2007 moet iedere huurovereenkomst voor een 
gebouw dat bestemd is voor bewoning, verplicht worden geregistreerd door de verhuurder in 
het bevoegde registratiekantoor.

2. Vooronderzoek: de technisch medewerkers van de stad doen een vooronderzoek ter plaatse 
en stellen aan de hand van een technisch verslag eventuele gebreken aan de woning vast.

3. Intentieverklaring: tussen de eigenaar-verhuurder en het stadsbestuur wordt een 
intentieverklaring getekend. Hierin wordt bepaald dat de eigenaar-verhuurder in aanmerking 
kan komen voor premies indien hij/zij de vastgestelde gebreken wegwerkt en dat na de 
uitvoering van de werkzaamheden de woning conform wordt verklaard doormiddel van het 
afleveren van een conformiteitsattest.

4. Hercontrole: na uitvoering van de werkzaamheden stelt de technisch medewerker vast of alle 
vastgestelde gebreken weggewerkt zijn.

5. Geregistreerde aannemers: enkel facturen (BTW-stelsel voor particulieren) uitgevoerd door 
geregistreerde aannemers komen in aanmerking.

ARTIKEL 6 - BOUWONDERDELEN

1. Vernieuwen van buitenschrijnwerk en buitendeuren in minimum volledige gevel of volledige 
verdieping. Het glas moet minstens voldoen aan de waarde van U 1,0 W/m²K;



2. Het vernieuwen van het dak van het hoofdgebouw en/of bestaande aanbouw van de woning. 
Het vernieuwde dak moet voorzien zijn van een goed onderdak en isolatie. Het plaatsen van 
isolatie alleen of vervangen van goten alleen komt niet voor betoelaging in aanmerking. De 
isolatiewaarde (Rd-waarde) van de dakisolatie bedraagt minstens 4,5m² K/W;

3. Werken die vochtproblemen door opstijgend grondvocht en of slagregen efficiënt bestrijden;

4. Grondige elektriciteitswerken + keuringsattest;

5. De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een bestaande badkamer of de installatie van een 
badkamer. Onder een badkamer wordt verstaan: de afzonderlijke ruimte waarin minstens een 
bad of douche is geïnstalleerd en een of twee wastafels;

6. Gevelrenovatie: schilderwerken van de volledige voorgevel, plaatsen nieuwe steen, plaket of 
gelijkaardige tegen de volledige voorgevel; reinigen en hervoegen van de volledige voorgevel.

7. Werkzaamheden om de risico's op CO-intoxicatie te verhelpen:

1. Plaatsing één waterverwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte;

2. De plaatsing van maximaal drie verwarmingstoestellen op gas, met gesloten 
verbrandingsruimte;

3. Het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een 
hoogrendementsketel met label HR+ of HR Top gas of met het label Optimaz of 
Optimaz Elite (stookolie)

4. De installatie van of omschakeling naar centrale verwarming;

5. Het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal

6. Plaatsing zonneboiler of warmtepompboiler

8. Creëren van een afzonderlijke toegang tot het gedeelte boven of achter de winkel.

Alle werken dienen uitgevoerd te worden conform de stedenbouwkundige voorschriften.

ARTIKEL 7 - PREMIEBEDRAG

Het premiebedrag bedraagt 1/3 van de kostprijs met een maximum van € 5.000 van de totale kostprijs. 
De totale kostprijs bedraagt minimum € 3.000 (excl. BTW).

ARTIKEL 8 - AANVRAAG

De premie wordt aangevraagd op de daartoe bestemde aanvraagformulieren vóór de aanvang van de 
werken. De eigenaar-verhuurder stemt aan de hand van een intentieverklaring in met een 
vooronderzoek van zijn huurwoning. Op basis van de vastgestelde gebreken kan de eigenaar-
verhuurder een premie krijgen voor bouwonderdelen die hierboven opgesomd staan.

Indien de aanvraag met de post verstuurd wordt, geldt de postdatum als datum van ontvangst.

Tussen de eerste en een volgende aanvraag van hetzelfde bouwonderdeel zit een periode van 10 jaar, 
te rekenen vanaf aanvraag bouwonderdeel.

Er kan maximum 1 huurwoning/gebouw in aanmerking komen per eigenaar, natuurlijk persoon, 
rechtstreeks of onrechtstreeks in volledige of gedeeltelijke eigendom.

ARTIKEL 9 - UITBETALING

Scoort de woning na uitvoering van de werken maximaal 3 restpunten dan wordt de premie uitbetaald 
na het voorleggen van de voldane facturen (niet ouder dan 1 jaar vanaf aanvraagdatum) en na gunstig 
advies van de onderzoeker.

Er wordt een kopie van de bouwvergunning en/of keuringsattest afgeleverd bij de premie-aanvraag, 
alsook een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst.

Bij ontvangst van de premie, krijgt de aanvrager een affiche van stad Menen ter bekendmaking van de 
steun van stad Menen bij uitgevoerde werken. Deze affiche dient op een zichtbare plaats te hangen tot 
1 maand na toekenning van de premie.



ARTIKEL 10 - HUURPRIJSHERZIENING

Na uitvoering van de werkzaamheden dient de woning voor ten minste 9 jaar verhuurd te worden onder 
volgende voorwaarden:

1. Voor een lopende huurovereenkomst: mag de eerstvolgende huurprijsherziening conform de 
huurwet maximum 5% hoger zijn dan de huurprijs voor de uitvoering van de werken;

2. Voor een nieuwe huurovereenkomst afgesloten na de uitvoering van de werkzaamheden, mag 
de huurprijs max 5% hoger zijn dan de laatst afgesloten huurovereenkomst voor die woning;

Deze voorwaarden worden door de verhuurder ter kennis gesteld van de huurder en toegevoegd aan 
het huurcontract.

ARTIKEL 11 – HUURTERMIJN

Indien

- de woning wordt verkocht binnen de 9 jaar na toekenning van de premies en/of de vastgelegde 
huurtermijn wordt vroegtijdig opgeschort,

- of de woning wordt na uitvoering van de werken niet opnieuw verhuurd

- of de eerstvolgende huurprijsherziening bedraagt meer dan 5% t.o.v. de laatste huurprijs,

- of binnen de 9 jaar na toekenning van de premie blijkt dat de woning niet meer conform is volgende de 
Vlaamse Wooncode en de woning binnen de term van 6 maand na definitieve vaststelling van non-
conformiteit alsnog verder wordt verhuurd

dan wordt een boete opgelegd in verhouding tot de niet uitgevoerde huurtermijn (of tot de huurtermijn 
met + 5% huurverhoging of tot de huurtermijn van non conforme verhuring of non-conformiteit).

Er mag een maximumperiode van zes maanden van niet bewoning zijn tussen twee verhuringen. Deze 
boete is ten laste van de eigenaar die de werken uitvoerde en de premies ontving.

Bijvoorbeeld: Na uitvoering van de werken wordt de woning voor 9 jaar verhuurd. Na 3 jaar wordt de 
verhuring stopgezet en beslist de eigenaar om de woning te verkopen. Dus werd een termijn van 6 jaar 
huur niet uitgevoerd. Dit betekent dat 2/3 van de huurtermijn niet werd nageleefd. De boete bedraagt in 
dit voorbeeld 2/3 terugbetaling van de toegekende premie.

ARTIKEL 12 - BESLISSING

Geldige aanvragen kunnen gedaan worden vanaf 1 januari 2020. Het college van burgemeester en 
schepenen ontvangt de vraag voor de formele goedkeuring voor uitbetaling van de premie op advies 
van de dienst huisvesting.

ARTIKEL 13 - INWERKINGTREDING

Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en vervangt de beslissing van de 
gemeenteraad van 30 november 2015 houdende de goedkeuring van de gemeentelijke 
verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen.

ARTIKEL 14 – OVERGANGSMAATREGEL

Alle premie-aanvragen ingediend tot en met 31 december 2019 vallen onder het voorgaande 
premiereglement dd. 30 november 2015 en worden ten laatste op 31 december 2020 behandeld.

Voor de berekening van de periode van 10 jaar (vernoemd in art.8 derde lid) en de beperking tot 
maximum 1 huurwoning/gebouw per eigenaar (vernoemd in artikel 8 4e lid), wordt rekening gehouden 
met de premies verleend op grond van voorgaande premiereglementen inzake verbeteringspremie voor 
particuliere huurwoningen (dd. 30.11.2015 en voorgaande reglementen).

 

5. GR/2020/103 | Reglement verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen. Goedkeuring. 
Juridische grond



Gelet op artikels 6-11, 15 van het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 waarin de 
veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen worden beschreven. Een woning die niet voldoet aan de 
vereiste normen kan ongeschikt of onbewoonbaar worden verklaard.

Gelet op artikels 7 t.e.m. 14 van het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 die 
bepalen dat het college van burgemeester en schepenen een conformiteitsattest kan uitreiken en 
intrekken.

Gelet op artikels 3, 4 en 9 van het BVR van 12 juli 2013 die de aanstelling regelen van 
woningcontroleurs, het model van technisch verslag en de vergoeding voor de afgifte van een 
conformiteitsattest.

Gelet op artikels 3-10 van het BVR van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteit – en veiligheidsnormen 
voor woningen.

Gelet op het ministerieel besluit van 29 juli 2013 dat de vaststelling regelt van de modellen van 
conformiteitsattesten voor woningen en kamerwoningen.

Het reglement kreeg positief advies op het lokaal woonoverleg dd. 15/06/2020 en wordt voorgelegd op 
de gemeenteraadscommissie wonen dd. 25/06/2020.

Feiten, context en argumentatie

Overwegende dat de stad de kwaliteit van het woningpatrimonium op de private huurmarkt wil 
verbeteren;

Overwegende dat de stad de basisveiligheid en minimumkwaliteit van alle huurwoningen wil 
garanderen;  

Overwegende dat de stad streeft naar een verplicht conformiteitsattest voor elke huurwoning; 

Overwegende de voordelen voor verhuurder en huurder van een conformiteitsattest.

Voordelen voor de verhuurder:

-        De verhuurder is zeker dat de huurwoning voldoet aan de kwaliteitseisen bij het begin van de 
verhuur. Bij betwisting tijdens de huurperiode heeft de verhuurder een      garantie dat de woning op dat 
moment conform was.

-        De woning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode.

-        De woning vertoont geen veiligheids – of gezondheidsrisico’s.

-        De conformiteit van de woning wordt vastgesteld door een onafhankelijke partij die hiervan een 
officieel document aflevert.

-        Het conformiteitsattest vermeldt het aantal personen (de bezettingsnorm) die in de woning mogen 
wonen.

Voor de huurder biedt het conformiteitsattest een zekerheid dat de woning voldoet aan de 
kwaliteitseisen.

Tussenkomsten

Schepen Vandenbulcke meldt dat op vandaag een conformiteitsattest nog niet geldt voor alle 
woningen. In de beleidsnota wordt gesteld dat wordt ingezet op betere huurwoningen. Vanaf 1 januari 
2021 zullen de oudste huurwoningen eerst aangepakt worden en daarna de andere woningen in de 
komende 3 jaren. De mensen worden verondersteld zelf een aanvraag in te dienen en de mensen 
zullen ook een bezwaar kunnen indienen. De kostprijs zal gratis zijn voor woningen met 0 tot 3 punten 
en 62,5 € voor woningen tussen 4 en 14 punten.  Voor kamerwonen komt er per kamer extra 12,5 € bij. 
Er is ook een clausule voor een niet onbeperkte hercontroles. Raadslid Vandendriessche vindt dit een 
goed reglement omdat het de strijd aanbindt tegen de huisjesmelkers. Raadslid Ugille weet dat het 
conformiteitsattest niet nieuw is. Dit bestond reeds in de vorige legislatuur en zo'n 550 woningen 
hebben dergelijk attest. Hij vreest echter dat dit plan te ambitieus is. In de stad zijn er zo'n kleine 16000 
woningen, waarvan een 1/3 huurwoningen. In totaal zijn er 7214 woningen van voor 1946, wat betekent 
dat er zo'n 2200 à 2300 woningen in het eerste jaar nagezien zullen moeten worden. Dit zijn 10 
woningen per dag en hij vraagt zich af of dit haalbaar is. De oudere woningen zullen de meeste 



gebreken vertonen. Weinig woningen zullen minder dan 3 punten behalen en de meeste woningen 
zullen meer dan 15 punten behalen. Daarna zullen de controles volgen van de woningen na 1950. Hij 
vraagt zich af of de diensten zullen kunnen volgen en zullen er boetes worden opgelegd aan de 
verhuurders die nog niet in het bezit zijn van dergelijk attest omdat hun woning nog niet onderzocht 
werd. Raadslid Maxy verwijst nog even naar het vorige agendapunt waar het reglement aangepast 
werd waar het vroeger ongelimiteerd kon worden aangevraagd, wat een grote hap uit het budget nam. 
Nu wordt de premie beperkt tot 1 eigenaar die maar voor 1 woning een premie kan ontvangen. In 
hoeverre kan men de controles opvoeren  terwijl in een ander reglement de premies in een ander 
reglement dalen. Schepen Vandenbulcke neemt nota van de bravo van raadslid Vandendriessche. Hij 
vindt dat het beleid liever te ambitieus mag zijn in plaats van niet ambitieus te zijn. Dit jaar zal men al 
beginnen met de controles van de woningen van Impuls en de woningen, verhuurd via het SVK. Hij wil 
nog een misverstand uit de wereld helpen. De eigenaars die het attest niet aangevraagd hebben, 
kunnen worden beboet. Als ze het aangevraagd hebben en de controle is niet uitgevoerd, dan kan er 
geen boete opgelegd worden. De controles kunnen worden gespreid. De stad is ambitieus en de 
technische medewerkers werden uitgebreid van 0,8 FTE tot 2 FTE. Deze medewerkers doen het goed 
en het gaat sneller. Hij rekent erop dat ze het zullen doen en dat ze het zullen halen. De discussie van 
1 woning, 1 eigenaar en 1 premie heeft hij reeds meerdere keren gehoord. De woning waarvoor een 
premie gegeven wordt, moet conform zijn. Het is spijtig om te zien dat er woningen die na een paar jaar 
niet meer conform zijn. Raadslid Maxy vindt de timing onduidelijk. Wellicht kan er in bulk gewerkt 
worden en een vooronderzoek kan de controle vooraf gaan. Ze vraagt wat de timing is van 1 dossier. 
Schepen Vandenbulcke meldt dat een eigenaar binnen de 30 dagen het attest moet aanvragen of een 
bezwaar kan indienen. Bij de opstart van een dossier wordt zo snel mogelijk een afspraak gemaakt, 
maar verder kan hij er geen timing op plakken. Mochten er teveel woningen te controleren zijn, dan zal 
dit in januari-februari van het daarop volgende jaar gemeld worden.                       

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

De gemeenteraad gaat akkoord met het reglement verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen.

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Voor de definities van ‘woning’ en ‘kamer’ wordt verwezen naar het decreet houdende de Vlaamse 
Wooncode van 15 juli 1997, artikel 2, punt 31° en artikel 2, punt 10° bis.

ARTIKEL 2 – TOEPASSING

§1. Elke eigenaar/verhuurder die een woning verhuurt of ter beschikking stelt, moet voor elke 
wooneenheid een geldig conformiteitsattest kunnen voorleggen.

Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle huurwoningen vanaf 2021 en op basis van de 
leeftijd van de huurwoning:

-       Woningen met bouwjaar vóór 1950 dienen te registreren vanaf 1 januari 2021 en uiterlijk vóór 31 
december 2021.

-       Woningen met bouwjaar tussen 1950 en 1970 dienen te registreren vanaf 1 januari 2022 en 
uiterlijk vóór 31 december 2022.

-       Woningen met bouwjaar tussen 1970 en 1990 dienen te registreren vanaf 1 januari 2023 en 
uiterlijk vóór 31 december 2023.

-       Woningen vanaf bouwjaar 1990 dienen te registreren vanaf 1 januari 2024 en uiterlijk vóór 31 
december 2024.

 

§2. Elke eigenaar/verhuurder die kamers verhuurt of ter beschikking stelt, moet voor elke kamer een 
geldig conformiteitsattest voorleggen.



 

§3. De eigenaar/verhuurder wordt door de gemeente per brief of per mail op de hoogte gebracht of hij 
dient te voldoen aan art. 2 §1. In dat geval is de eigenaar/verhuurder verplicht het conformiteitsattest 
aan te vragen via het daartoe bestemde online registratieformulier of bij de dienst huisvesting en dit 
binnen een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de dag na poststempel van de beveiligde zending. 
Als de eigenaar/verhuurder reeds beschikt over een geldig conformiteitsattest, dan legt hij dit binnen 
een termijn van 30 dagen voor aan de dienst huisvesting.

 

Na aanvraag neemt de technisch medewerker contact op om te starten met de conformiteitscontrole.

 

ARTIKEL 3 – BEZWAAR

§1. Binnen een termijn van 30 dagen, ingaand de dag na de poststempel van de brief van de 
gemeente, bedoeld in art. 2 §3, kan de aangeschreven eigenaar/verhuurder een bezwaar indienen, bij 
de beroepsinstantie, tegen de verplichting om een conformiteitsattest aan te vragen.

 

Een eigenaar/verhuurder kan een bezwaarschrift indienen om één van de volgende redenen:

 de huurwoning heeft reeds een geldig conformiteitsattest;

 de betreffende woning is geen huurwoning;

 de woning is recentelijk verkocht (minder dan één jaar). De verkoop tussen bloed- of 
aanverwanten (tot de derde graad) of tussen of aan vennootschappen waarop rechtstreeks of 
onrechtstreeks controle wordt uitgeoefend geldt niet als reden tot bezwaar;

 de huurwoning valt niet onder de voorgestelde fasering van het reglement betreffende het 
verplicht conformiteitsattest.

§2. Het bezwaarschrift moet per brief of per mail zending bezorgd worden aan de beroepsinstantie. Het 
bezwaarschrift moet gedagtekend zijn en moet minimaal volgende gegevens bevatten:

 de identiteit en het adres van de indiener;

 het adres van de woning;

 eventuele bewijsstukken dat de eigenaar/verhuurder geen conformiteitsattest dient aan te 
vragen.

§3. Aan de indiener van het bezwaarschrift wordt een ontvangsbevestiging bezorgd.

§4. Het bezwaarschrift is niet ontvankelijk, als het niet voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Als het bezwaarschrift niet ontvankelijk is, deelt de beroepsinstantie dat mee aan de indiener met de 
vermelding dat de procedure als afgehandeld wordt beschouwd.

§5. De beroepsinstantie doet uitspraak over het ontvankelijk bezwaar en betekent zijn beslissing aan de 
indiener ervan binnen een termijn van 90 dagen, ingaand na de poststempel van het bezwaarschrift. De 
uitspraak wordt per brief bezorgd. Als de beroepsinstantie het bezwaar gegrond acht, dan dient de 
eigenaar/verhuurder geen conformiteitsattest aan te vragen. Als de beroepsinstantie nalaat binnen de 
termijn van 90 dagen kennis te geven van haar beslissing,dan wordt het ingediend bezwaarschrift 
weerhouden en dient de eigenaar/verhuurder geen conformiteitsattest aan te vragen.

Weerhoudt de beroepsinstantie het bezwaarschrift niet, dan dient de eigenaar/verhuurder het 
conformiteitsattest alsnog aan te vragen.

ARTIKEL 4 – KOSTPRIJS

§1. De kostprijs van het conformiteitsattest voor huurwoningen is gratis wanneer de woning 0 t.e.m. 3 
restpunten (kwaliteitslabel A) scoort na het eindverslag van de technisch medewerker. Voor een 
huurwoning met een score van 4 tot 14 restpunten dient de eigenaar € 62,50 te betalen.



§2. De kostprijs van het conformiteitsattest voor kamerwoningen bedraagt € 62,50 per gebouw, 
vermeerderd met € 12,50 per kamer met een maximum van € 1.250.

§3. De eigenaar-verhuurder vraagt een hercontrole aan na uitvoering van de werkzaamheden. De 
technisch medewerker stelt tijdens de hercontrole vast of alle vastgestelde gebreken weggewerkt zijn. 
Na de hercontrole maakt de technisch medewerker het eindverslag.

De technisch medewerker voert standaard één voorcontrole en één tot twee hercontroles gratis uit. Per 
bijkomend onderzoek van de technisch medewerker moet € 30 betaald worden.

Indien na de aanvraag blijkt dat de technisch medewerker na verschillende pogingen hetzij geen 
afspraak kan maken met de aanvrager, hetzij geen toegang krijgt tot de woning, dan wordt het dossier 
stopgezet en € 30 aangerekend. In zo’n geval moet de aanvrager een nieuwe aanvraag indienen om 
zich in regel te stellen met de verordening.

ARTIKEL 5 – GELDIGHEID

§1. Het conformiteitsattest is 10 jaar geldig voor een huurwoning vanaf de datum van afgifte.

§2. Het conformiteitsattest voor een kamerwoning wordt beperkt tot een periode van 5 jaar vanaf de 
datum van afgifte.

ARTIKEL 6 – SANCTIES

Bij het niet aanvragen van een conformiteitsattest wordt het ‘belastingreglement op het niet hebben van 
een verplicht conformiteitsattest’ toegepast.

ARTIKEL 7 - INWERKINGTREDING

Deze verordening treedt in werking na goedkeuring door de Vlaamse minister van wonen.

6. GR/2020/098 | Belasting op het niet beschikken van een verplicht conformiteitsattest. Invoering 
reglement. 
Bevoegdheid orgaan

art. 2 en 40-41 van het decreet lokaal bestuur;

Juridische grond

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 

Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteit- en veiligheidsnormen voor 
woningen; 

MB van 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor woningen en 
kamerwoningen; 

Omzendbrief KB/ABB 2018/4 over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de 
bekendmakingsplicht; 

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;

 De financiële toestand van de gemeente;

Feiten, context en argumentatie

Motivering
De invoering van het reglement is noodzakelijk omwille van volgende redenen:



 de stad wil de kwaliteit van het woningpatrimonium op de private huurmarkt verbeteren;

 de stad wil de basisveiligheid en minimumkwaliteit van alle huurwoningen garanderen;

 de stad streeft naar een verplicht conformiteitsattest voor elke huurwoning; 

Het conformiteitsattest heeft zowel voordelen voor de verhuurder als voor de huurder, namelijk:

 de verhuurder is zeker dat de huurwoning voldoet aan de kwaliteitseisen bij het begin van de 
verhuur. Bij betwisting tijdens de huurperiode heeft de verhuurder een garantie dat de woning 
op dat moment conform was.

 de woning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode;

 de woning vertoont geen veiligheid- of gezondheidsrisico's;

 de conformiteit van de woning wordt vastgesteld door een onafhankelijke partij die hiervan een 
officieel document aflevert;

 het conformiteitsattest vermeldt het aantal personen (de bezettingsnorm) die in de woning 
mogen wonen;

 het conformiteitsattest biedt voor de huurder een zekerheid dat de woning voldoet aan de 
kwaliteitseisen. 

De controleambtenaren, bevoegd om vaststellingen en daden van onderzoek en controle te stellen in 
verband met de toepassing van het belastingreglement, zijn aangesteld door het college van 
burgemeester en schepenen.

Tussenkomsten

Schepen Vandenbulcke vindt de titel een beetje misleidend. Dit agendapunt houdt in dat bekeken 
wordt wie er geen attest aangevraagd heeft en die mensen kunnen na een jaar een boete krijgen. Wie 
vanaf 1 januari 2021 niet gereageerd heeft voor een woning van voor 1950, brengt met zich mee dat 
vanaf 2022 er een boete van 500 € per jaar verschuldigd zal zijn met toepassing van dezelfde 
verhogingscoëfficiënten zoals bij de andere belastingen inzake huisvesting. Dit reglement komt in 
voege per 1 januari 2021. Het is de bedoeling om dit nu al bekend te maken, zodat de betrokken 
eigenaars zo snel mogelijk op de hoogte zijn. Het is het stadsbestuur menens en daarom wordt er ook 
een belasting aan gekoppeld. Raadslid Vandendriessche vraagt wat er gebeurt met eigenaars die niet 
betalen of dit wordt gerecupereerd. Schepen Syssauw gaat hier anticiperen op het debiteurenbeheer. 
Er bestaat een flow voor die eigenaars die niet betalen met op het einde de gerechtsdeurwaarders die 
overgaan tot een gedwongen uitvoering. Dit is het eindpunt voor de eigenaars die niet betaald 
hebben.   

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op het niet beschikken van een verplicht 
conformiteitsattest" vast.

 

ARTIKEL 1
Vanaf 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op 
huurwoningen en/of kamerwoningen die niet beschikken over een geldig conformiteitsattest, 
overeenkomstig het reglement verplicht conformiteitsattest.

De belasting is voor het eerst verschuldigd door de eigenaar-verhuurder na het verstrijken van de 
termijn van twaalf maanden vanaf de datum van verplichtte registratie.

 



De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle huurwoningen vanaf 2021 en gefaseerd op basis 
van de leeftijd van de huurwoning:

       woningen met bouwjaar: 

 vóór 1950: registreren vanaf 1 januari 2021 en uiterlijk vóór 31 december 2021;

 tussen 1950 en 1970: registreren vanaf 1 januari 2022 en uiterlijk vóór 31 december 2022;

 tussen 1970 en 1990: registreren vanaf 1 januari 2023 en uiterlijk vóór 31 december 2023;

 vanaf 1990: registreren vanaf 1 januari 2024 en uiterlijk vóór 31 december 2024.

 

Een huurwoning en/of kamerwoning wordt geschrapt van het register zodra dit beschikt over een geldig 
conformiteitsattest.

 

ARTIKEL 2 

 administratie: de administratieve eenheid binnen de gemeentelijke administratieve eenheid die 
door het gemeentebestuur wordt belast met het beheer van het register.

 woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor huisvesting van 
een gezin of alleenstaande;

 conformiteitsattest: een document uitgereikt door de burgemeester dat stelt dat de huurwoning 
op dat moment voldoet aan de minimale veiligheid-, gezondheid- of kwaliteitsnormen, opgelegd 
door de Vlaamse Wooncode;

 kamer: een woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en 
waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de 
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel 
uitmaakt;

 

ARTIKEL 3 
De belasting is verschuldigd door de eigenaar-verhuurder van de huurwoning die niet beschikt over een 
geldig conformiteitsattest zoals vermeld in het reglement verplicht conformiteitsattest. 

 

ARTIKEL 4
De initiële belasting wordt vastgesteld op 500,00 euro per huurwoning en/of kamerwoning, vermeerderd 
met 100,00 euro per kamer.

Het bedrag van de volgende belastingen is gelijk aan het resultaat van de volgende formule: 

het bedrag van de initiële belasting vermenigvuldigd met x, waarbij x gelijk is aan het aantal periodes 
van 12 maanden dat de huurwoning niet beschikt over een geldig conformiteitsattest.

X mag niet meer bedragen dan 5.

 

ARTIKEL 5 

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

 

ARTIKEL 6
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.



 

ARTIKEL 7
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend 
en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf 
de kennisgeving van de aanslag.

 

ARTIKEL 8
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

ARTIKEL 9
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

7. GR/2020/112 | Isoleren zolders GBS 'De Wonderwijzer'. Vaststellen wijze van gunnen en de 
gunningsvoorwaarden. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur artikel 4 - 2 ° lid-10° : de Gemeenteraad

Juridische grond

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikelen 326 tot en met 341 betreffende het 
bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen (Rechtsbeschermingswet);
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de 
goed te keuren uitgave ex btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet) (Overheidsopdrachtenwet 
2016);
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1° en 90 2e lid (KB Plaatsing);

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen (KB Uitvoering);

Feiten, context en argumentatie

In kader van energiebesparende maatregelen in stadsgebouwen werd eind 2016 een prijsvraag 
opgestart voor het isoleren van de 4 zolders van de Gemeentelijke Basisschool te Lauwe. Om 
budgettaire redenen werden toen enkel zolder nr. 1 en 2 geïsoleerd.

Begin 2019 was er een projectoproep van de Vlaamse Regering waarbij steden en gemeenten lokale 
energieprojecten konden indienen voor subsidieaanvraag.

De Stad Menen diende daarop een aanvraag in voor het isoleren van zolders 3 en 4 van GBS De 
Wonderwijzer.



Op datum van  10.07.2019 werd deze subsidie toegekend door het Vlaams Energieagentschap voor 
het bedrag van € 33.190.

Om hieraan verder gevolg te geven werd door de Dienst Patrimonium een bestek opgesteld “Isoleren 
zolders 3 & 4 GBS 'De Wonderwijzer'”  met nr. 2020/934.

De opdracht wordt geraamd op € 49.809,61 incl. 6% btw (gezien het een schoolgebouw betreft).

De opdracht mag worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

In het Meerjarenplan 2020-2025 werd onder dienstjaar 2020 sleutel 2210007 080010 een budget van € 
160.000 voorzien - ramen, isolatie, regenwater (2210007 080010 € 160.000).

Aan het raad wordt gevraagd de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden vast te stellen.

Tussenkomsten

Schepen Vandenbulcke meldt dat er in de Wonderwijzer er reeds 2 zolders geïsoleerd werden. Nu 
komt er een toelage van 33.190 € voor de isolatie van de laatste zolders. Raadslid Bogaert is blij dat 
dit in orde komt en de school energiezuinig wordt gemaakt. Ze vraagt of de zolder voor iets zal worden 
gebruikt? Schepen Vandenbulcke stelt dat die zolder gebruikt zal worden als opslag en in 1 van de 
andere zolders is nu al een academieklas ingericht. Met het leggen van een vloer, kan dit nog voor iets 
anders gebruikt worden. Wie weet kunnen daar nog andere zaken komen. Raadslid Ugille heeft nog 
een opmerking dat de subsidie op 10 juli 2020 toegekend werd. Schepen Vandenbulcke meldt dit om 
de datum van 10 juli 2019 gaat.   
Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1:

§1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Isoleren zolders 3 & 4 
GBS 'De Wonderwijzer' met nr. 2020/934.

§2. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 46.990,20 excl. btw of 
€ 49.809,61 incl. btw

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht mag worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3: De subsidie wordt uitbetaald na voltooiing van de werkzaamheden het indienen van een 
schuldvordering bij het Vlaams Energieagentschap.

8. GR/2020/115 | Vernieuwen van het plat dak en herstellen van de dakgoten op de site Gaselwest. 
Vaststellen wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur artikel 4 - 2 ° lid-10° : de Gemeenteraad

Juridische grond

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikelen 326 tot en met 341 betreffende het 
bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 



latere wijzigingen (Rechtsbeschermingswet);
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de 
goed te keuren uitgave ex btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet) (Overheidsopdrachtenwet 
2016);
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1° en 90 2e lid (KB Plaatsing);

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen (KB Uitvoering);

Feiten, context en argumentatie

In het kader van energiebesparende maatregelen en in functie van het plaatsen van zonnepanelen op 
het plat dak van de gebouwen op de site Gaselwest wordt een prijsvraag gestart voor het vernieuwen 
en isoleren van het bestaande dak.   Er is voorzien om de dakgoten plaatselijk te herstellen.

De bestaande dakbedekking is in slechte staat en wordt volledig vernieuwd.

Hiertoe werd een bestek opgesteld door de dienst patrimonium 'vernieuwen  dakbedekking site 
Gaselwest' met nr 2020/919 '.  De werken worden geraamd op 39.870,- excl btw of 48.242,70 (incl 21 
% btw)

De stad zal na uitvoering van de werken een subsidie aanvragen bij Fluvius aan 4 eur/m2   

De opdracht mag worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

In het Meerjarenplan 2020-2025 werd onder dienstjaar 2020 sleutel 2210007/011920-INFRA&TD-
Gaselwest (actieplan AP1004) een budget van € 150.000 voorzien.

Aan het raad wordt gevraagd de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden vast te stellen.

Tussenkomsten

Schepen Vandenbulcke voegt bij dit agendapunt toe dat nadien onderzocht zal worden of daar 
zonnepanelen op kunnen komen. Raadslid Coppens verwijst naar de plannen die er in de vorige 
legislatuur geweest zijn en die geld gekost hebben om de technische dienst op een andere locatie 
onder te brengen. Bij het meerjarenplan werden voor die plannen geen middelen vrijgemaakt, maar 
wordt er wel budget voorzien voor de huidige werken. Betekent dit dan dat er mag worden van 
uitgegaan dat de technische dienst op de site van Gaselwest blijft en dat dit definitief is. Betekent dit 
dan ook de plannen vanuit het recente verleden definitief naar de prullenbak verwezen worden? 
Schepen Vandenbulcke antwoordt dat als het dak slecht is, dit moet worden hersteld. Het vernieuwen 
van het dak kadert binnen het meerjarenplan. Er zijn in het meerjarenplan geen budgetten vrijgemaakt 
voor het bouwen van een nieuwe technische dienst. Wel worden er steeds opportuniteiten onderzocht 
en wat zal definitief zijn binnen 4 à 5 jaar. Hij vindt dat de stad als een goede huisvader moet ervoor 
zorgen dat zijn patrimonium in orde wordt gehouden. Raadslid Vandendriessche vraagt of er geen 
BTW-tarief van 6% (oudere woningen) voorzien kan worden in plaats van 21%. Schepen 
Vandenbulcke weet dat dit tarief geldt voor oudere woningen en niet voor de stad. De Voorzitter meldt 
dat dit beslissingen zijn die de hogere overheid oplegt.       
Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/941 en de raming voor de opdracht 
“Vernieuwen van de dakbedekking site Gaselwest”, opgesteld door de Dienst Patrimonium. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 39.870 excl. btw of € 48.242,70 
incl. 21% btw.

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.



Artikel 3: De subsidie wordt uitbetaald na voltooiing van de werkzaamheden door het indienen van de 
facturen bij Fluvius à rato van 4 eur/m2

9. GR/2020/116 | Adviesvraag voorstel Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021. 
Bevoegdheid orgaan

Artikel 40 en 56 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (en wijzigingen)

Juridische grond

Decreet betreffende de basisbereikbaarheid van 26 april 2019.

Feiten, context en argumentatie

Het Decreet Basisbereikbaarheid omschrijft de werking van de 15 vervoerregio’s en legt de taken vast 
van de vervoerregioraad. Met de inrichting van vervoerregio’s, vervoerregioraden en regionale 
mobiliteitsplannen creëerde dit een kader voor steden en gemeenten waarbinnen ze kunnen 
samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen.  

Stad Menen is bij Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 ingedeeld in de 
Vervoerregio Kortrijk. De gemeenteraad heeft op 27 maart 2019 haar vertegenwoordiger in de 
Vervoerregioraad aangeduid. 

Binnen elke vervoerregio wordt een regionaal mobiliteitsplan opgesteld. Dat plan legt de gezamenlijke 
mobiliteitsvisie van de lokale besturen voor alle vervoersmiddelen op lange termijn vast. Het speelt in 
op de huidige en toekomstige mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk 
uit, legt de link met het ruimtelijk beleid en stelt maatregelen voor de verbetering van de doorstroming, 
de verkeersveiligheid en het fietsbeleid voor. De Vervoerregio Kortrijk is gestart met het opstellen van 
dit mobiliteitsplan waarin de gezamenlijke mobiliteitsvisie van de lokale besturen voor alle 
vervoersmiddelen op lange termijn wordt vastgelegd. 

Het inhoudelijke debat vindt plaats in de schoot van de Vervoerregioraad. Deze wordt ondersteund door 
de ambtelijke werkgroep die de inhoudelijke voorbereiding op zich neemt. Op vraag van de minister van 
mobiliteit en openbare werken ontwikkelt de Vervoerregio in eerste fase al een visie op het regionaal 
openbaar vervoer.  Dit plan (verder “OV-plan”) is een voorafname op het regionale mobiliteitsplan en 
maakt dus deel uit van het regionale planningsproces. Echter het OV-plan loopt in tijd vooruit op het 
regionaal mobiliteitsplan: de implementatie ervan is voorzien in december 2021. Deze timing werd 
bevestigd en gecommuniceerd door minister Lydia Peeters op 28 november 2019. 

Het OV-plan omvat een visie op het kernnet (KN), het aanvullend net (AN) en het Vervoer op Maat 
(VoM). De Vervoersregio heeft vanuit het decreet een adviserende rol voor wat betreft het kernnet en 
een bepalende rol voor het aanvullende net en Vervoer op Maat.  

Voor de 3 lagen van het openbaar vervoernet ligt momenteel een voorstel voor.

 

 A. KERNNET, AANVULLEND NET EN VERVOER OP MAAT 

Het voorgestelde kernnet en aanvullend net bestaat uit een zeer leesbaar net met een duidelijke 
bundeling van lijnen die resulteren in een bruikbaar net voor de reiziger met hogere frequenties op de 
sterkste assen.

Het net is uitgewerkt volgens de principes van basisbereikbaarheid, maar het gewenste beeld van 
snelle kernnetlijnen in combinatie met ontsluitende aanvullende lijnen die deze kernnetlijnen voeden 
blijkt niet altijd haalbaar zonder bijkomende investeringen. Hierbij zijn keuzes gemaakt op basis van de 
potentiëlen en de leidende principes. Voor Menen specifiek betekent dit het volgende: 
a. Kernnet en aanvullend net
i. Verdwenen buslijnen

Diverse buslijnen worden in de toekomstige situatie niet langer voorzien. Door de te hanteren principes 
binnen het Decreet Basisbereikbaarheid (vraaggericht, efficiënt, combimobiliteit, gebundeld…) en het 



budgetneutrale kader moesten keuzes gemaakt worden, waarbij de organisatie van deze lijnen op KT 
niet langer gemotiveerd kon worden.

       Buslijn 42 (Menen-Moorsele/ Moorsele-Menen);

       Buslijn 43 (Komen-Wervik-Menen/ Menen-Wervik-Komen);

       Buslijn 44 (Meense stadsbus);

       Buslijn 55 (Menen-Dadizele-Moorslede-Roeselare/Roeselare-Moorslede-Dadizele-Menen)

       Buslijn 82 (Lauwe-Wevelgem-Moorsele/ Moorsele-Wevelgem-Lauwe) 

zijn lijnen die in de toekomst niet langer bediend zullen worden. De passagiers op buslijn 42 en 82 
zouden in de toekomst gebruik moeten maken van vervoer op maat om op hun bestemming te raken. 
Passagiers van buslijn 43 zouden de trein als alternatief moeten gebruiken of gebruik maken van het 
vervoer op maat. Passagiers van buslijn 55 zouden gedeeltelijk nog van buslijn 54 gebruik kunnen 
maken. Zo niet maken ze ofwel gebruik van VOM en/of andere buslijnen (combimobiliteit) om aan te 
sluiten op buslijn 54. Mogelijks wordt nog een functionele buslijn ontwikkeld tussen Dadizele en Menen. 
Daarover bestaat evenwel geen zekerheid, daar dit de bevoegdheid is van Vervoerregio Roeselare.

ii. Nieuwe of gewijzigde buslijnen (zie p.9 Bijlagenbundel B):

 Buslijn 40 (Kortrijk-Bissegem Wevelgem-Menen): aanvullend net

 Buslijn 54 (Roeselare-Ledegem-Menen): kernnet (VVR Roeselare)

 Buslijn 55 (Moorslede-Dadizele-Menen): aanvullend net (VVR Roeselare)

 Buslijn 62 (Roeselare-Oekene-Ledegem-Menen): aanvullend net (VVR Roeselare)

 Buslijn 81 (Kortrijk-Marke-Lauwe-Menen-Ons Dorp): aanvullend net

 Buslijn 84 (Ieper-Geluwe-Menen): aanvullend net (VVR Westhoek)

 Buslijn 86 (Wervik-Geluwe-Menen-Rekkem-(Moeskroen)): aanvullend net

iii. Wijzigingen in frequentie en amplitude (zie excelfile):

Alle buslijnen wijzigen in frequentie en amplitude. De Lijn geeft aan dat de frequentie, maar zeker ook 
de amplitude gebaseerd is op het gebruik. Hier ziet men nog mogelijkheden om in te spelen op 
specifieke situaties en, indien gemotiveerd door de aanvrager, nog wijzigingen te voorzien. 

Belangrijk hier is te vermelden dat Menen voor het eerst laatavondbediening zal kennen. Zowel Menen 
als Lauwe zullen late verbindingen kennen met het centrum van Kortrijk. 
b. Vervoer op Maat (VoM) (zie Bijlagendbundel C)
Het voorstel van het vervoer op maat omvat verschillende onderdelen:

i. Vaste lijnen:

Er wordt gewerkt volgens een vaste dienstregeling, waarbij ook op vaste plekken wordt gehalteerd.

Een mogelijke vaste lijn onder het VoM is een scholierenlijn Menen-Moorsele. Binnen het 
budgetneutrale kader is hiervoor budget beschikbaar. Deze lijn zal evenwel pas worden ingericht 
wanneer er zekerheid bestaat dat (scholieren)abonnementen ook voor VoM zal kunnen worden 
gebruikt.

 ii. Flex-systeem

Reizigers worden op aanvraag van halte naar halte vervoerd. Menen-Grensland en het station van 
Menen zouden deel uitmaken van het bedieningsgebied VoM-flex Wervik. Vanuit een halte in het 
aangeduide bedieningsgebied worden reizigers opgehaald en naar een andere halte in het gebied 
gebracht. Hierbij zijn alle bestaande haltes in de zogenaamde blinde vlekken opgenomen in het flex-
gebied en enkele de belangrijkste halte in het centrum van de kernen buiten ‘blinde vlekken’.

iii. Semi-flex-systeem



Het vervoer is deels tussen vaste (mobi)punten en deels op aanvraag. Reizigers worden in dit systeem 
meer gebundeld, wat kostenefficiënter is. Binnen het grondgebied van Menen zou geen semi-flex-
systeem actief worden.

iv. Deelfietsen

In de regio worden op diverse regionale knooppunten deelfietsen voorzien. Zij hebben als voornaamste 
doel het natransport te vergemakkelijken tussen de bushalte en de uiteindelijke bestemming.

Voor Menen zijn twee locaties weerhouden:

-      Station Menen: natransport naar centrum (AZ Delta, PC OLV  van Vrede…)

-      Mobipunt Lauwe: natransport naar regionaal bedrijventerrein LAR (en naar station Wevelgem)

Voor de plaatsing van deze deelfietsen moet ruimte voor fietsenstalling (en mogelijks ook 
laadinfrastructuur) worden voorzien. Wie de kosten daarvan zal dragen, is nog niet vastgelegd.

 v. MAV/DAV

Er wordt verwacht dat door de wijzigingen in het OV-plan het gebruik van MAV/DAV (Mobiliteitscentrale 
Aangepast Vervoer / Dienst Aangepast Vervoer) zal stijgen. Het voorstel is dan ook om minimaal het 
huidige aanbod MAV/DAV te behouden. Indien budgettaire ruimte beschikbaar is, zou voor dit 
specifieke doelgroepenvervoer meer geld worden vrijgemaakt.

In het kader van een efficiënte inzet van middelen bij het VoM zal worden getracht doelgroepenvervoer 
als open reizigervervoer zo optimaal mogelijk met elkaar te laten integreren. 
Let wel: Omdat het benodigde budget voor VoM in belangrijke mate samenhangt met de eisen 
en wensen van de vervoerregio enerzijds en de creativiteit van geïnteresseerde partijen 
anderzijds, is niet helemaal op voorhand te duiden welke exacte invulling van VoM wel en niet te 
realiseren valt binnen het beschikbare budget. Het in dit plan opgenomen voorstel dient dan ook 
als strategisch kader voor verdere uitwerking.
 
B. TARIFERING 
De tarieven voor het KN en AN worden bepaald vanuit De Lijn. De Vervoerregio staat daarentegen wel 
in voor de bepaling van de tarieven bij het VoM. De keuze voor het tarief Vervoer op Maat is een 
evenwicht tussen een laag basistarief in functie van de aantrekkelijkheid van het aanbod en een hoog 
tarief in functie van de kostendekking. Vanuit de Vervoerregioraad werd bij de voorlopige goedkeuring 
van het plan op 29 mei 2020 een tarief van €2/rit naar voren geschoven (met aparte tarieven voor 
specifieke doelgroepen). 

Vanuit de vervoerregio Kortrijk komt het wensbeeld naar voren van een uniform tarief ten opzichte van 
de omliggende vervoerregio’s en een geïntegreerd tarief met het kernnet en aanvullend net. Het moet 
mogelijk zijn om met één vervoersbewijs de volledige rit te kunnen betalen.

Voor de tariefintegratie met het kernnet en aanvullend net is niets vastgelegd vanuit de Vlaamse 
overheid. Indien de vervoerregio hierover afspraken wil maken met de operator van het kernnet of 
aanvullend net moet de vervoerregio hiervoor het initiatief nemen. Hierbij is echter een praktisch 
aandachtspunt. De voertuigen van het Vervoer op Maat worden niet uitgerust met een betaalsysteem, 
maar de betaling zal app-based zijn, of via betaling aan de mobiliteitscentrale.

Voor deelfietsen bestaat een mogelijkheid om een derdebetalerssysteem vanuit de regio te 
ontwikkelen. Op vandaag is dit enkel een denkpiste, daar een nog te veel onzekere factoren zijn 
(betalen de steden en gemeenten?; welke voorwaarden zal de openbare aanbesteding kennen?...). Bij 
de voorlopige goedkeuring van het plan door de Vervoerregioraad werd alvast aangegeven dat dit 
zeker niet prioritair was. 

 

C. OV-PLAN NAAR DE TOEKOMST TOE 

a. Kernnet en aanvullend net (zie bijlage A9)



De belangrijkste niet gerealiseerde wensen zijn als volgt:

-      Tangentiële verbindingen zowel regionaal als op stedelijk niveau.

-      Grensoverschrijdende regionale verbindingen (vb Menen – Moeskroen)

-      Opwaardering aanvullende lijn Kortrijk – Deerlijk – Waregem

-      Opwaardering bediening Lendelede

-      Stadsbediening in de stedelijke gebieden (door wegvallen ontsluitend stedelijke netten door 
bundeling)

-      Opwaarderen bediening op zondag 

b. Vervoer op Maat
Volgende voorstel voor implementatie vervoer op maat 2023-2025 wordt voorgesteld:

- Budget naar kernnet/aanvullend net voor invullen ontbrekende prioriteiten (zie bijlage x), zoals 
tangentiële lijnen, verbinding Menen-Moeskroen, opwaardering lijn Kortrijk – Deerlijk – Waregem, 
opwaardering bediening Lendelede,…). (budget: afhankelijk van het specifieke voorstel – bv. het 
inzetten van één voertuig op weekdagen en zaterdagen komt neer op ca. 312 000€ )

- Tegengaan vervoersarmoede in blinde vlekken: Scheldelijn (Kooigem – Avelgem) - na monitoring 
gebruik flex-systeem (ca. 200000€)

- Groeisprong fietsdeelsystemen naar bijkomende locaties na evaluatie – na monitoring gebruik 
voorzien deelfietsen (ca. 50000€)

- Uitbreiden VoM (flex en semi-flex) naar zondag (ca. 90 000à 120000€)

- Lokale oplossingen VoM, waar alternatief aanwezig is.

 Centrumbussen (Kostprijs ca. 200 000€ voor één centrumbus) – gevraagd vanuit Kortrijk en 
Menen

o Marktbussen (Kostprijs ca. 14 000€ voor één marktbus) – gevraagd vanuit Zwevegem

Tussenkomsten

Schepen Roose maakt duidelijk dat het de bedoeling is om het kernet, het aanvullend net en het 
vervoer op maat tegen eind 2021 in te voeren. In de verkeerscommissie werden al deze punten 
overlopen en het voorgelegd besluit wordt behandeld. Ook moeten de conclusies uit de 
onderzoeksvragen nog worden uitgebreid en moet de toegankelijkheid steeds voorop komen te staan 
voor specifieke doelgroepen. Voor het OC Lauwe werd ook een bediening gevraagd. Voor 
uitbreidingsinitiatieven is er binnen de vervoerregio extra 643.000 € per jaar voorzien voor vervoer op 
maat en bijkomende onderzoeksvragen moeten hier kunnen op inspelen. Het advies omtrent het 
eindtarief voor het vervoer op maat wordt voorbereid en zal worden afgeklopt op de vervoerregioraad 
van 2 oktober 2020. Met 1 vervoerbewijs moet men overal kunnen gebruiken op het openbaar vervoer. 
Het vervoerbeleid zal ook moeten worden afgestemd op de naburige vervoerregio's. Raadslid 
Mingels vindt wat voorligt, een moeilijke oefening. Er is het gegeven van de budgetneutraliteit van het 
kernnet en het aanvullend net en het komt erop aan om beter vervoer te organiseren met hetzelfde 
geld. De schepen wordt bedankt voor de inspanningen omdat hij hard gewerkt heeft om de regio als 
regio te benaderen. Je kan ook alleen vechten voor je stad, maar dan komt de mobiliteit in het 
algemeen in de regio in het gedrang. Het komt er op aan om het evenwicht te zoeken in de regio. 
Vanuit de fractie Groen is het spijtig dat er moet gewerkt worden vanuit een budgetneutraliteit en dat is 
niet de keuze van zijn fractie, maar een keuze van de Vlaamse regering. Toch wenst hij de schepen 
aan te moedigen om verder te werken op dit elan en hij hoopt dat daar het meest kan uit gehaald 
worden en niet specifiek enkel voor Menen. Raadslid Scherpereel is tevreden over de deelfietsen en 
de keuze voor het aangepast vervoer. Ze uit wel haar twijfels over de afgeschafte lijnen of zaken die 
worden ingekort. Schepen Roose bedankt voor de appreciatie en vindt dat hij als ondervoorzitter van 
de vervoerregio moet komen tot een gedragen aanbod rond openbaar vervoer in de regio. Dit is een 
belangrijk dossier naar de toekomst en een aantal lijnen worden uitgebreid naar 's avonds tot 23 uur 
(Menen-Kortrijk en Menen-Lauwe). Op zaterdag is er een ook uitbreiding op de lijn Menen-Rekkem-
Lauwe. Tussen Kortrijk en Menen komt er ook een verbinding om het half uur. Het is belangrijk om die 



verbindingen in de kijker te stellen. Er zullen 2 plaatsen voor deelfietsen worden voorzien in het kader 
van duurzame mobiliteit en er wordt ook meer deelmobiliteit gerealiseerd door meer vervoer op maat 
aan te bieden. Met dit beleid willen we een shift bereiken van de auto naar verplaatsingen met de fiets 
als alternatief. Het openbaar vervoer is een onderdeel van de mobiliteit, maar dit houdt ook een visie in 
richting vrachtverkeer en logistiek. De gemeenteraad zal zich over het openbaar vervoer dienen uit te 
spreken in het kader van het regionaal  mobiliteitsplan. Dit wordt ter goedkeuring vervolledigd op de 
vervoerregioraad van 2 oktober 2020. Raadslid Vandendriessche merkt op dat er geen buslijn 44 
meer voorzien is, zijnde de stadsbus. Dit is jammer voor de jonge mensen met kinderen en ook voor 
gepensioneerden. Hij vraagt zich af hoe die mensen dan nog naar de winkel zullen moeten gaan. Hij 
kan nog met de auto rijden, maar de tijd dat dit niet meer zal lukken. Wellicht te voet dan? Schepen 
Roose stelt dat de keuze werd gemaakt om een aantal assen sneller te laten rijden en er is een ruim 
aanbod en voor de doelgroepen met het vervoer op maat. We zullen niemand in vervoersarmoede 
brengen en binnen het beleid komt het er op aan om niemand te vergeten.               
Stemming

Met 18 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Philippe Mingels, 
Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex 
Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 11 onthoudingen (Laurent Coppens, Caroline Bonte-
Vanraes, Berenice Bogaert, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche)

Besluit

1. De gemeenteraad adviseert, na overleg, het ontworpen net zoals voorgesteld op de vergadering van 
29 mei 2020 met het oog op een beslissing in de vervoerregioraad aangaande het advies aan de 
Vlaamse Regering. De volgende opmerkingen dienen te worden overgemaakt:

 

In het algemeen wenst de gemeenteraad volgende opmerkingen mee te geven:  

 Bij de verdere uitwerking van het plan openbaar vervoer dienen de conclusies uit '200517 
Menen rapport onderzoeksvragen.pdf' als uitgangspunt te worden gehanteerd. De uitwerking 
mag zich echter niet beperken tot deze conclusies. De mogelijkheid moet blijven dat in de loop 
van het proces bijkomende onderzoeksvragen kunnen worden gesteld, indien er nieuwe 
inzichten komen op vlak van mobiliteit.

 Er moet voldoende aandacht zijn aan het toegankelijk houden van het openbaar vervoer/VoM 
voor ouderen en kansengroepen. Zowel de aankoop van tickets als het raadplegen van de 
dienstregeling moet voor alle potentiële gebruikers vlot en gebruiksvriendelijk toegankelijk 
blijven.

 De stad wenst te benadrukken dat het nieuwe net openbaar vervoer en vervoer op maat de 
vervoersarmoede niet in de hand mag werken. Er dienen dan ook voldoende maatregelen te 
worden genomen om dat te garanderen.

Met betrekking tot het voorstel van kernnet heeft de gemeenteraad nog volgende opmerkingen: 

 Geen verdere opmerkingen

Met betrekking tot het voorstel van aanvullend net heeft de gemeenteraad nog volgende opmerkingen: 

 De stad wenst te benadrukken dat een bediening van OC Lauwe (Kon. Astridlaan) zo mogelijk 
reeds binnen korte termijn moet worden voorzien. Indien dit praktisch moeilijk/onhaalbaar is, 
moet deze bediening op langere termijn gecreëerd worden.

Met betrekking tot het voorstel van Vervoer op Maat heeft de gemeenteraad nog volgende 
opmerkingen: 

 Bij de praktische uitwerking ikv budgettering, tarifering en organisatie voor MAV/DAV in de 
regio dient de DAV, georganiseerd door de stad Menen intensief betrokken te worden.



 De stad wenst dat zo maximaal mogelijk de regionale initiatieven compatibel zijn met de lokale 
initiatieven.

 De stad wenst te bevestigen dat het streven naar een mogelijkheid om met één vervoersbewijs 
zowel VoM, KN als AN belangrijk is in het streven naar gebruiksvriendelijkheid. Afstemmen met 
de naburige regio’s betekent zeker ook een meerwaarde.

 De stad wenst dat de wijk 'Bethlehem' wordt opgenomen in het bedieningsgebied van VoM-
Flex Wervik.

2. Een afschrift van dit advies wordt overgemaakt aan de voorzitters van de Vervoerregioraad.

10. GR/2020/110 | Reglement inzake gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg (Individueel 
Bezoldigd Personenvervoer). Vaststelling 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur , meer in het bijzonder doch niet uitsluitend artikel 56 §1 houdende algemene 
voorbereidende bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen inzake beslissingen van 
de gemeenteraad. 

Juridische grond

Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het 
individueel bezoldigd personenvervoer.

De Algemene Politieverordening, zoals goedgekeurd in gemeenteraad van 11 juni 2012 en latere 
wijzigingen, meer in het bijzonder de bijlagen 3 (Taxireglement) en bijlage 4 (Reglement verhuur van 
voertuigen met bestuurder)

Het retributiereglement zoals goedgekeurd in gemeenteraad van 18 december 2019 houdende 
vaststelling van tarieven voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Feiten, context en argumentatie

Vanaf 1 januari 2020 werden de twee bestaande vergunningstelsels voor taxidiensten en diensten 
verhuur van voertuig met bestuurder vervangen door één generieke vergunning Individueel Bezoldigd 
Personenvervoer (IBP) voor vier exploitatievormen: straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer en 
openbaarvervoertaxi.

 Straattaxi
o Met een vergunning voor straattaxi mag men in heel Vlaanderen uw taxidienst uitbaten. 

De vergunning is niet beperkt tot exploitatie in (of vanuit) de gemeente waar zij 
aangevraagd werd

o De vergunning dient aangevraagd te worden in de Vlaamse gemeente waar de 
exploitatiezetel gevestigd is of zal gevestigd worden

o De tarieven voor de straattaxi's zijn vrij. De exploitant moet zelf de tarieven bepalen en 
duidelijk afficheren aan de klant.

o Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een 
straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele app.

o met een straattaxi mag men niet binnen de 200 meter van een standplaats voor 
standplaatstaxi's of van heet luchthavendomein Brussel-Nationaal (Zaventem) komen.

o Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi's.

o Een straattaxi kan niet stilstaan of parkeren op het openbaar domein;

 Standplaatstaxi



o Wie een standplaatstaxi wil uitbaten,  vraagt naast de vergunning voor straattaxi een 
aparte machtiging aan bij de gemeente waar de standplaatsen liggen van waaruit men 
de taxidienst wil exploiteren.

o de tarieven voor standplaatstaxi's worden vastgelegd door de gemeente (bij reglement)

o standplaatstaxi's maken verplicht gebruik van een taxilicht en taximeter

o de gemeente kan een boven- of ondergrens bepalen voor het aantal taxi's op de 
standplaatsen binnen haar grondgebied

o standplaatstaxi's mogen op hun terugrit ook mensen meenemen als straattaxi, met 
handopsteken

 Ceremonieel vervoer
o voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis,...) dient 

bijkomend bij de vergunning een schriftelijke overeenkomst met de klant opgemaakt te 
worden.

o de overeenkomst geldt voor minstens 3 uur.

o voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing

 Openbaar-vervoertaxi
o openbaar vervoertaxi's kunnen in de toekomst geboekt worden via de 

Mobiliteitscentrale (nog niet operationeel). De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi's 
worden bepaald binnen de vervoerregio.

De nieuwe regelgeving Individueel Bezoldigd Personenvervoer stelt eveneens  de invoering van een 
bestuurderspas verplicht voor heel Vlaanderen. Vanaf 1 juli 2020 moeten alle bestuurders  deze 
bestuurderspas verplicht op zak hebben. Dat staat los van de vergunning van de exploitant(en) voor 
wie ze rijden. Ze is dus verplicht onder de nieuwe en onder de oude regelgeving.De dienst 
Grondgebiedszaken van de stad staat in voor de afhandeling van dit document.

De nieuwe regelgeving legt  ook op dat de gemeenten zelf een reglement dienen op te stellen voor 
standplaatstaxi's, zodra zij standplaatsen op het openbaar domein aanbiedt, of zodra zij een 
machtigingsaanvraag voor standplaatstaxi's ontvangt.

De stad Menen beschikt momenteel over 1 standplaats (bij het Station), waardoor dit reglement 
decretaal verplicht is.

In dit reglement wordt bepaald hoeveel standplaatstaxi's op welke locatie mogen staan , welke tarieven 
gehanteerd moeten worden voor ritten die vanaf de standplaats vertrekken. Het machtigingsreglement 
kan eveneens opleggen  dat de  bestuurders de Nederlandse taal gebruiken in de omgang met hun 
klanten; ook kan worden opgelegd dat de bestuurder voldoende kennis hebben van de stad of van de 
regio.

Het aantal en de locatie van de taxistandplaatsen bepaalt de gemeente zelf, in overleg met de 
exploitant(en) van de standplaatstaxi's. Deze participatie door de exploitanten van de standplaatstaxi's 
is decretaal verplicht; het advies is evenwel niet bindend.

Gelet op het participatieoverleg met de taxisector Menen via schriftelijke toelichting, bij brief dd. 
04.06.2020, dat om redenen van preventie van Corona niet persoonlijk met de sector kon worden 
ingericht ; gelet op de reacties terzake; 

De exploitatievergunningen verleend door de stad Menen voor 01.01.2020 blijven evenwel geldig voor 
de nog resterende duurtijd, conform de overgangsbepalingen van het Decreet. De exploitant hoeft 
aldus nog geen nieuwe vergunning aan te vragen. Een bestuurderspas is evenwel reeds vereist voor 
elke bestuurder vanaf 01.07.2020.

Gezien het decreet  Individueel Bezoldigd Personenvervoer en het uitvoeringsbesluit de voorwaarden 
tot exploitatie van een taxidienst uitvoerig regelen, is het niet meer nodig om een afzonderlijk 
taxireglement op te maken. De bijlage 3 (Taxireglement) en bijlage 4 (Reglement verhuur van 
voertuigen met bestuurder) bij de Algemene Politieverordening kunnen dan ook worden opgeheven. 



Het tekstvoorstel van reglement houdende  gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg wordt 
voorgelegd aan het schepencollege ter bespreking, om te worden doorverwezen naar de eerstvolgende 
gemeenteraad ter goedkeuring, evenwel na voorafgaande participatie met de exploitanten van een 
standplaatsvergunning.

Het reglement taxistandplaatsen legt algemene vereisten op inzake het gebruik van reclame, de 
emissienormen van de taxivoertuigen, de dienstverlening aan klanten en algemeen voorkomen,  de 
beroepsbekwaamheid enz.

Overtredingen van dit reglement zijn onderworpen aan de sancties voorzien in het decreet, hetzij aan 
gemeentelijke administratieve sancties. Controles en Vaststellingen gebeuren  door de politiediensten; 

Gelet op de bespreking en toelichting aan de Verkeerscommissie dd 15.06.2019, en het gunstig advies 
hieromtrent; overwegende dat eventuele bijkomende taxistandplaatsen zullen worden afgetoetst aan de 
verdere ontwikkelingen en noden inzake mobiliteit (o.a. ter hoogte van MobiHub);

Tussenkomsten

Schepen Roose maakt duidelijk dat er in Menen 1 standplaats is en dit werd ook al in de 
verkeerscommissie besproken. Dit is een uitgebreide reglementering die identiek is in gans 
Vlaanderen.    

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de nieuwe decretale bepalingen inzake Individueel 
Bezoldigd Personenvervoer, specifiek de bepalingen inzake machtiging  voor standplaatstaxi's;

Artikel 2: De gemeenteraad neemt kennis van de resultaten van de schriftelijke bevraging van de 
taxisector, en het advies vanwege de Verkeerscommissie terzake.

Artikel 3: De gemeenteraad beslist om de bijlagen 3 en 4 van de Algemene Politieverordening, zijnde 
taxireglement en reglement inzake verhuur van voertuigen, op te heffen. Aan de gemeenteraad wordt 
verzocht een beslissing terzake te nemen, in afwachting reeds van een volgende evaluatie van de 
Algemene Politieverordening.

 

Enig artikel : de gemeenteraad keurt het reglement inzake taxistandplaatsen in Menen goed 
als volgt :

 

REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN MACHTIGING
VOOR HET GEBRUIK VAN TAXISTANDPLAATSEN OP DE OPENBARE WEG

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Situering en toepassingsgebied

In aanvulling op de Vlaamse taxiregelgeving stelt dit reglement specifieke stedelijke voorschriften vast 
voor de machtigingen voor standplaatstaxi’s op het grondgebied van de stad Menen.
Dit reglement herhaalt niet alle bepalingen van de genoemde Vlaamse regelgeving. Het herhaalt ook 
geen voorschriften uit de verkeerswetgeving, technische normen, enzovoort. Het moet daar dus steeds 
samen mee gezien en in acht genomen worden.

Artikel 2. Definities

 Decreet: het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer

 Uitvoeringsbesluit: het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de 
exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer;



 Machtiging: gemeentelijke machtiging voor de exploitatie van een dienst voor individueel 
bezoldigd personenvervoer vanaf een standplaats op de openbare weg die daarvoor 
voorbehouden is;

 Beveiligde zending: een aangetekende brief, een afgifte tegen ontvangstbewijs of een 
elektronische aangetekende zending.

Hoofdstuk 2. Machtigingsaanvraag
Artikel 1. Niemand mag zonder machtiging van de stad Menen voor de exploitatie van een dienst voor 
individueel bezoldigd personenvervoer vanaf een standplaats op de openbare weg die daarvoor 
voorbehouden is (hierna verder genoemd de machtiging), gebruik maken van de taxistandplaatsen op 
de openbare weg die zich op het grondgebied van Menen bevinden.

Artikel 2. De machtiging wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die hetzij 
een taxivergunning heeft, hetzij samen met de machtigingsaanvraag een taxivergunning aanvraagt.

Artikel 3. De machtiging wordt aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het 
model van het aanvraagformulier is gevoegd als bijlage 1 bij dit reglement.
De aanvraag kan schriftelijk of via de Centaurus2020-databank gebeuren.

Artikel 4. Bij de aanvraag worden volgende documenten gevoegd:

 Kopie vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

 Kopie vergunningskaart van elk voertuig waarvoor een machtiging wordt aangevraagd

Artikel 5. In de machtigingsbeslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt aan elk 
voertuig een identificatienummer toegekend. Elk identificatienummer kan slechts eenmaal worden 
toegewezen.
De exploitant ontvangt pas machtigingskaarten nadat hij van elk vergund voertuig de aankoopfactuur, 
de verzekeringspolis, het keuringsbewijs en het kentekenbewijs heeft voorgelegd.

Artikel 6. Onder de voorwaarden vastgesteld door de Gemeenteraad in dit reglement wordt de 
machtiging of de hernieuwing van de machtiging op het grondgebied van de Stad Menen uitgereikt door 
het College van Burgemeester en Schepenen binnen vijfenveertig dagen vanaf de dag waarop de 
aanvraag volledig is. Als het bevoegde college gedurende de voormelde termijn niet zetelt, wordt de 
termijn verlengd tot maximum zestig dagen. De weigeringsbeslissingen worden aan de aanvrager 
betekend.
De machtiging omvat de toelating voor het stationeren op eender welke standplaats op de openbare 
weg in de vergunningverlenende gemeente die voorbehouden wordt voor de taxi’s.
De houder van een machtiging kan op geen enkel ogenblik en op geen enkele manier een 
schadevergoeding eisen van de stad Menen, wanneer taxistandplaatsen heringericht, 
verwijderd,verplaatst worden, tijdelijk niet inneembaar zijn, eventueel om redenen van openbare orde of 
openbaar nut.

Artikel 7. Het College van Burgemeester en Schepenen levert maximaal het aantal machtigingen af als 
het aantal taxivoertuigen dat de aanvrager in exploitatie heeft en waarvoor hij dus over taxikaarten of 
vergunningskaarten beschikt.

Er worden twee machtigingskaarten uitgereikt per voertuig waarvoor een machtiging wordt verleend.
De machtigingskaarten worden in het voertuig bevestigd, onderaan rechts op de achterruit en aan de 
rugleuning van de voorste passagierszetel.

Artikel 8. De duur van de machtiging valt samen met de duur van de taxivergunning en kan de duur van 
de taxivergunning niet overschrijden.
In afwijking van het eerste lid kan het College van Burgemeester en Schepenen gemotiveerd, wegens 
bijzondere omstandigheden, een machtiging voor een kortere duur dan de vergunning verlenen.
Een aanvraag tot hernieuwing van de machtiging moet, samen met alle vereiste bijlagen, ten minste 
twee maanden vóór het verstrijken van de machtiging , aan het College van Burgemeester en 
Schepenen overgemaakt worden.



Artikel 9. Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt het maximum aantal machtigingen.

Artikel 10. Voor de goedkeuring van de machtiging geldt volgende voorrangsregeling:

1° de houders van een taxivergunning op basis van het decreet van 20 april 2001 die vergund 
waren om gebruik te maken van de standplaatsen blijven gemachtigd om de standplaatsen te 
gebruiken; ;
2° als het maximum aantal machtigingen nog niet bereikt is, komen vervolgens de aanvragers op 
een wachtlijst in aanmerking;
3° als het maximum aantal machtigingen na afhandeling van de wachtlijst nog niet bereikt is, of als 
er geen wachtlijst is, komen de andere aanvragers in aanmerking.
In elk van de in het eerste lid bepaalde mogelijkheden, krijgen zero emissie-voertuigen voorrang.

Artikel 11. De machtiging is persoonlijk en onoverdraagbaar.
Na een voorafgaande toelating van het bevoegde college mag de echtgeno(o)t(e) of de duurzaam 
samenwonende partner of mogen bloed- of aanverwanten tot de tweede graad bij overlijden of 
permanente arbeidsongeschiktheid van de houder van de machtiging, onder dezelfde voorwaarden het 
gebruik van de taxistandplaatsen voortzetten tot het einde van de in de machtiging gestelde termijn.
Een rechtspersoon kan de machtiging van een natuurlijk persoon die houder is van een machtiging 
voortzetten wanneer deze houder zijn machtiging inbrengt in deze rechtspersoon die hij opricht en 
waarvan hij de meerderheidsvennoot is, alsook de zaakvoerder.

Artikel 12. De machtiging dient afgehaald te worden binnen de drie maanden vanaf de datum van de 
beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. Na deze termijn vervalt de machtiging.

Artikel 13. Bij een met redenen omklede beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen 
kan de machtiging ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst worden of kan de hernieuwing van 
de machtiging worden geweigerd:

1° indien de exploitant de machtigingsvoorwaarden van dit reglement niet naleeft;
2° indien de exploitant, om het even welke reden (schorsing, intrekking, vrijwillige stopzetting…) 
niet langer over een taxivergunning beschikt.
3° een ander tarief vraagt dan het tarief dat aan de klant kenbaar is gemaakt met de 
machtigingskaart;
4°misbruik maakt van de machtiging

Artikel 14. Tegen de in artikel 13 genoemde beslissingen, of in voorkomend geval bij ontstentenis van 
beslissing binnen de termijnen bepaald artikel 8, kan een herzieningsaanvraag ingediend worden bij het 
College van Burgemeester en Schepenen. De herzieningsaanvraag moet worden ingediend met een 
beveiligde zending binnen vijftien dagen na de betekening van de weigering of binnen vijftien dagen na 
de datum waarop de termijnen bepaald in artikel 8 verstrijken die op de indiening van de aanvraag 
volgt.
Daarop organiseert de gemeente binnen de zestig dagen een hoorzitting.
Als daarna de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt bevestigd, kan een 
beroep ingesteld worden bij de Raad van State.

Hoofdstuk 3 – Retributie
Artikel 15. De afgegeven machtigingen geven elk aanleiding tot een jaarlijkse gemeenteretributie, ten 
laste van de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van de machtiging. Deze retributie bedraagt 50 
euro en wordt door de gemeente geïnd.

Artikel 16. Deze retributie is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de 
machtiging werd afgeleverd. Ze zijn jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar ten laste van de houder van de 
machtiging vermeld op 1 januari van het kalenderjaar of op het moment van de afgifte van de 
machtiging.

Artikel 17. De vermindering van het aantal voertuigen of het niet langer gebruik maken van de 
taxistandplaatsen geeft geen aanleiding tot een retributieteruggave. Dit geldt eveneens voor de 
opschorting of de intrekking van een machtiging of het buiten werking stellen van één of meer 
voertuigen voor welke reden dan ook. Het indienen van een klacht heft de invorderbaarheid van de 
retributie niet op.



Artikel 18. Het bedrag vermeld in artikel 15 wordt aangepast volgens de schommelingen van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die 
wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het 
retributiejaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2019.

Hoofdstuk 4 – Gebruik standplaatsen
Artikel 19. Het aantal voertuigen dat aanwezig is op een bepaalde standplaats op de openbare weg, 
mag in geen geval het aantal beschikbare plaatsen overschrijden.

Artikel 20. De gemeente kan specifieke taxistandplaatsen voorzien voor de elektrische voertuigen.
Deze mogen enkel gebruikt worden door de elektrische taxivoertuigen. Dit geldt ook als de 
taxistandplaatsen zich vooraan de wachtrij bevinden.

Hoofdstuk 5 - Tarieven
Artikel 21. Bij vertrek van op de taxistandplaats met een klant moet de taxameter steeds in werking 
gesteld zijn.

Artikel 22. De tarieven moeten zichtbaar uitgehangen worden in het voertuig waarvoor de machtiging 
geldt.

Hoofdstuk 6 – Bijkomende machtigingsvoorwaarden
Artikel 23: de gemeente kan bijkomende vereisten voor “de inrichting, de uitrusting, de herkenbaarheid, 
de duurzaamheid met inbegrip van de milieuvriendelijkheid, de toegankelijkheid en het privégebruik van 
de voertuigen waarmee de diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer worden verricht” 
vaststellen]

Artikel 24. Vereisten voor de taxistandplaatsvoertuigen - herkenbaarheid
Elk voertuig dat ingezet wordt als standplaatstaxi dient uitgerust te zijn met een taxibalk en/of sticker 
zodat het herkenbaar is als een taxi gemachtigd om te stationeren op de voorbehouden standplaatsen 
op de openbare weg op het grondgebied van de stad Menen

Artikel 25. Vereisten voor de taxistandplaatsvoertuigen - reclame
Het aanbrengen van reclame wordt toegelaten onder volgende voorwaarden:

 Reclame kan enkel worden aangebracht op het koetswerk van het voertuig of op de achterruit. 
Indien de reclame wordt aangebracht op de achterruit, dan mag die niet meer dan 10 cm hoog 
zijn en in geen geval 1/5 van die ruithoogte overschrijden, mag die het doelmatig zicht van de 
chauffeur niet hinderen of belemmeren en moet er voor gezorgd worden dat de 
boorddocumenten duidelijk zichtbaar blijven voor derden.

 Reclame in strijd met de openbare orde, goede zeden, van politieke aard of misleidend voor de 
klant, wordt niet toegelaten.

 Het aanbrengen van bestickering om aan te duiden dat het om een elektrisch voertuig of een 
voertuig op waterstof gaat, is toegestaan.

Artikel 26. Vereisten voor de taxistandplaatsvoertuigen – emissienorm

 Vanaf 2021 wordt voor nieuwe voertuigen alleen een machtiging verleend als ze voldoen aan 
zero emissie.

 Vanaf 2026 wordt alleen een machtiging verleend als het voertuig voldoet aan zero emissie.

 Voertuigen die ingezet worden als standplaatstaxi niet ouder dan 5 jaar wanneer het gaat om 
andere dan zero-emissievoertuigen.

Artikel 27. De wijze waarop wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de regels die worden bepaald 
krachtens voorgaande vereisten:



Artikel 28. De dienstverlening tegenover de klanten en de vervoerde personen en de daaraan te stellen 
vereisten:

§1.De exploitant dient zijn bestuurders te wijzen op de vereist van een net en fatsoenlijk 
voorkomen door de volgende vestimentaire minimumvereisten te volgen:

 Een klassieke hemd/blouse met mouwen dicht tot minstens onder de hals, eventueel 
aangevuld met een effen jas of trui;

 Een klassieke effen lange broek of een klassieke rok/short tot minstens op de knie (in gezeten 
positie) in één kleur, in stof of jeans. Geen: motieven, prints, stickers, scheuren, overdadige 
buitenzakken of gebleekte plekken, fluorescerend materiaal. Geen leder, kunststof, stretch- of 
sportkledij;

 Baseballcaps worden niet toegelaten;

 Geklede gesloten klassieke schoenen of sneakers, geen sportschoenen, geen flipflops of 
vrijetijdssandalen;

 Bij warme temperaturen is het toegestaan een effen polo te dragen mits voldaan aan alle 
andere voorwaarden hierboven opgesomd.

§2. In hun betrekkingen met het publiek zullen de vergunninghouder en zijn personeel zich 
uitsluitend van de Nederlandse taal bedienen tenzij mocht blijken dat de klant deze taal niet of niet 
voldoende machtig is.

Artikel 29. Vereisten en verplichtingen voor de beroepsbekwaamheid van de bestuurders van een 
voertuig waarmee het vervoer wordt verricht.

De houder van een machtiging dient zijn bestuurders te wijzen op volgende verplichtingen:

 klanten met een blindengeleidehond of andere assistentiehond op te nemen; andere huisdieren 
kunnen worden geweigerd;

 zich beleefd te gedragen tegenover de klanten of derden wanneer hij in dienst is;

 vooraleer het voertuig te starten, na te gaan of alle deuren goed dicht zijn;

 altijd in te staan voor de netheid van de taxistandplaatsen;

 zich op correcte wijze en met inachtneming van de verkeersregels in het verkeer gedragen;

 voorwerpen die in zijn voertuig gevonden zijn, uiterlijk binnen twee dagen bij de politie af te 
geven;

 niet te roken en vervoerde personen niet te laten roken in het voertuig.

Hoofdstuk 7 – Handhaving
Artikel 30. Bij de vaststellingen van overtredingen op dit reglement, andere dan de overtredingen die al 
gevat zijn door artikel 21 §§ 1 en 2 van het decreet en door de tabel in bijlage 10 van het besluit, wordt 
een gemeentelijke administratieve sanctie toegepast volgens de wet van 24 juni 2013.

Hoofdstuk 8 - Slotbepalingen
Artikel 31. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt  in werking met onmiddellijke ingang.

Artikel 32. Opheffingsbepalingen

Huidig reglement heft het stedelijk/gemeentelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het 
verhuren van voertuigen met bestuurder, goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juni 2004, en de 
bijlagen 3 en 4 van de Algemene Politieverordening op.



Artikel 33. Bekendmaking 

Dit reglement wordt conform de bepalingen van artikel 286, 287 en 288 van het  Decreet Lokaal 
Bestuur bekendgemaakt via de gemeentelijke webtoepassing alsook ingeschreven in het gemeentelijk 
register der bekendmakingen .

Dit reglement is conform de bepaling van artikel 330 van het  Decreet Lokaal Bestuur meldingsplichtig 
in het kader van de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.

Artikel 34. Kennisgeving

Afschrift van dit gemeentelijk reglement zal worden overgemaakt ter kennisgeving aan:

 de korpschef van de Lokale Politie Grensleie

 de griffie van de provincie  ( griffie@west-vlaanderen.be)

 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Kortrijk (politierechtbankkortrijk@just.fgov.be)  

 de griffie van de politierechtbank te Kortrijk (srt.parketkortrijk@just.fgov.be)

 de sanctionerend ambtenaar  (stad Kortrijk) 

 

11. GR/2020/111 | Overname gemeentelijke rioleringswerken vuilvracht Pourgatoire en wijk 
l'Echauffourée via Lokaal Pact. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur artikel 41, 5° : de Gemeenteraad

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur art. 40 en  41, 2e lid 10°

Decreet Lokaal Bestuur art. 56 §3, 1° 4°

Feiten, context en argumentatie

Het Vlaams Gewest gaf op 13/12/2010 aan Aquafin de opdracht om een technisch plan uit te werken 
voor het project 22.622G: LP cat. 3 in project Aansluiting vuilvracht Pourgatoire en wijk l'Echauffourée. 
Dit project heeft als doel de opname van lozingspunten in de Risquons Toutbeek en in zijloop van de 
Pourgatoirebeek, aansluiting via Neerweg en Schelpenstraat op riolering in Grote Weg.

Bij de uitwerking van het technisch plan is gebleken dat in de door Aquafin voorgestelde, maar nog niet 
goedgekeurde, saneringswijze ook gemeentelijke dienstrioleringen noodzakelijk zijn. Deze 
gemeentelijke dienstrioleringen voldoen aan de criteria voor tenlasteneming via het Lokaal Pact budget 
categorie 3, op voorwaarde dat het beheer ervan meteen na realisatie wordt opgenomen door de 
gemeentelijke saneringsplichtige en mits ondertekening van de Lokaal Pact gebruiksovereenkomst die 
als beheersovereenkomst valt te kwalificeren. De betreffende infrastructuur is op de bijgevoegde 
grondplannen  aangeduid met een deelnummer 300 of hoger.

Een definitieve beslissing zal door het Vlaams Gewest genomen worden in het kader van de 
goedkeuring van het technisch plan.

Voor de investering zelf worden enkel de volgende kosten onder Lokaal Pact-overeenkomst gedragen:

De kosten verbonden aan de wegeniswerken (de zogenaamde bovenbouw)  voor zover ze betrekking 
hebben op het herstel van de weg (ter hoogte van de sleuf) in z′n oorspronkelijke toestand. Extra 
voorzieningen (alternatieve wegbedekking, aanleg van voet- en/of fietspaden, ...) blijven ten laste van 
de betrokken gemeente. 

In MJP is onder budgetsleutel 2270001/031000 RioAct budget voorzien voor de uitvoering van dit 
specifiek dossier.

mailto:griffie@west-vlaanderen.be
mailto:politierechtbankkortrijk@just.fgov.be
mailto:srt.parketkortrijk@just.fgov.be


Een overname van een gemeentelijk rioleringsplan als lokaal Pact werd op het grondgebied Menen 
reeds voorzien binnen het project van de heraanleg schoolomgeving J&M Sabbestraat. Hierbij wordt 
het dossier voor de aanleg van gemeentelijke riolering (en rioleringsonderdelen in dit specifiek geval) 
overgenomen door Aquafin gezien het belang voor de bovengemeentelijke zuivering. Aquafin zal in dit 
specifieke dossier dan instaan voor dit specifieke ontwerp en de uitvoering - en bijhorende kosten. Dit 
op voorwaarde dat de rioolbeheerder (voor Menen is dit de stad zelf) zich engageert om na de aanleg 
verder in te staan voor het onderhoud ervan.

De rioolbeheerder dient bij akkoord een gebruiksovereenkomst te ondertekenen waarbij het lokaal pact 
zal opgedragen worden aan Aquafin. 

Om de modaliteiten en wederzijdse rechten en plichten vast te leggen binnen dit project, dient een 
gebruiksovereenkomst ondertekend te worden.

Aan de Raad wordt gevraagd de voorwaarden van deze gebruiksovereenkomst goed te keuren bij 
toepassing artikel 41 2e lid 10° Decreet Lokaal Bestuur. 

Tussenkomsten

Schepen Roose benadrukt dat dit dossier belangrijk is voor de Neerweg en de Schelpenstraat. 
Raadslid Bogaert is blij voor de Neerweg waar er vroeger heel wat wateroverlast was. Ze hoopt dat 
met dit dossier deze wateroverlast voorbij zal zijn. Schepen Roose maakt duidelijk dat dit dossier in 
zijn startfase zit en dat de timing richting 2022 voorzien is. Daarom is het belangrijk om nu deze 
overeenkomst op te maken.  

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1:

De gebruiksovereenkomst zoals af te sluiten in toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering 
d.d. 17 juli 2015 met betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact i.c. m.b.t. de realisatie van 
aanpassing riolering tot gescheiden stelsel over het traject van het project Aansluiting vuilvracht 
Pourgatoire en wijk l'Echauffourée, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2:

Machtiging wordt verleend aan de Burgemeester en de Algemeen directeur tot het nader afsluiten en 
ondertekenen van deze overeenkomst namens de stad en tevens in de schoot van voorafgaande 
besluitvorming ter uitvoering door het College van Burgemeester en Schepenen.

 

Artikel 3:

Deze gebruiksovereenkomst wordt ondertekend namens en om te gelden tussen de overheden 
Aquafin, de Vlaamse Milieumaatschappij en de stad Menen.

12. GR/2020/104 | Vaststelling jaarrekening 2019 stad Menen 
Bevoegdheid orgaan

Gemeenteraad

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 249, 260, 262, 368.

Gemeentedecreet, artikel 174.

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleid- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de O.C.M.W.'s.



Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies 
en de O.C.M.W.'s en de bijlagen bij dit besluit; alle latere aanpassingen.

Feiten, context en argumentatie

De jaarrekening 2019 dient door de Gemeenteraad te worden vastgesteld.

In de raadscommissie voor financiën en begroting werd de jaarrekening 2019 toegelicht door de 
financieel directeur.

Tussenkomsten

Schepen Syssauw geeft aan dat de rekening 2019 het eindpunt is van het vorige meerjarenplan 2014-
2019. Dit is ook de laatste rekening die de stad als aparte entiteit neerlegt en in deze rekening zal voor 
de laatste maal de bijdrage aan het OCMW opgenomen zijn. Dit is uniek omdat dit dus de laatste 
aparte rekening is als aparte entiteit. Inzake de exploitatie was het voor de ontvangsten een goed jaar. 
Er zijn voor ongeveer 1,1 miljoen € meer inkomsten ontvangen, vooral afkomstig van een stijging van 
de onroerende voorheffing en van de aanvullende personenbelasting. De totaliteit van de gemeentelijke 
belastingen ligt iets lager dan voorzien en dit heeft ook te maken dat bepaalde kohieren van 2019 pas 
in 2020 verstuurd werden. Inzake het Gemeentefonds werd ook 156.000 € minder ontvangen dan 
voorzien. Inzake de uitgaven wordt op de werkingskosten een marge gerealiseerd van 19,52%. Deze 
lucht is er in het nieuwe meerjarenplan reeds gedeeltelijk uitgeduwd. De werkingskosten zijn dus 
duidelijk scherper gesteld. Inzake de personeelskosten was er een overschrijding van + 0,39% en 
bedroeg de realisatiegraad 98,63%. De werkingssubsidies aan de politie, de brandweer, de Steiger en 
MIROM zijn geboekt zoals begroot. Er zijn ook minder inbraakpremies en verbeteringspremies 
toegekend en meestal gaat dit om een verschuiving en is het moeilijk in te schatten hoeveel premies er 
nog zullen komen. De financiële uitgaven zijn door de historisch lage rente gedaald van 820.000 € in 
2018 naar 465.000 € in 2019. Voor de investeringen is er een realisatiegraad van 45%. Het gaat dan 
om heel wat geplande werken zoals het Leopoldplein, het slopen van panden, het douanegebouw, de 
inrichting van de Tabaksfabriek, het facility center, de sportterreinen op Vauban enzovoort. Er werd ook 
een investeringssubsidie toegekend aan de jeugdverenigingen. Het is ook de laatste keer dat de 
bestemde gelden in 2019 zullen voorkomen. Dat gaat dan over de investeringen uit het BOT en gelden 
bestemd voor de groene ruimte. Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge zijn goed en 
deze resultaten zullen meegenomen worden naar het meerjarenplan 2020-2025. Raadslid Coppens 
geeft aan dat het resultaat geen grote politieke discussies behoeft. Wel wordt er discussie gevoerd als 
het gaat om het budget of een budgetwijziging en dat wordt dan in de gemeenteraad behandeld. Er 
werd reeds verwezen naar het begrip lucht en dit komt niet van hem en dit wordt in financiële middens 
gebruikt. Op voorhand geeft men zichzelf een overschot en normaal wil men veel budget om veel te 
kunnen realiseren, maar hoe meer lucht men heeft, hoe minder lucht er voor een ander rest. Dus is het 
een goede zaak om minder lucht te hebben. In de financiële commissie heeft hij reeds gewezen op het 
resultaat en het is belangrijk dat er een bijzonder overschot is en dit op het einde van de financiële 
legislatuur. Dat betekent dat alles afgesloten wordt en dat er een bijzonder overschot is en dit wordt als 
positief ervaren. Men kan zeggen dat het bestuur goed gewerkt heeft en dat er veel over is. Er wordt 
meer dan 8,5 miljoen € uit het resultaat gehaald en dit wordt onmiddellijk voor iets anders geïnvesteerd. 
Over de bestemde gelden wenst het raadslid ten slotte nog te zeggen dat deze komen van de inwoners 
met hun belastinggeld. Als lokale politicus zijn we hiervoor verantwoordelijk. We werken van de 
middelen van de gemeenschap en we pakken die af. Omdat we met belastingen werken van de 
mensen, kunnen de bestemde gelden maar voor specifieke doelen worden uitgegeven, zoals het groen 
(geld van LAR-Zuid) en de saneringsgelden worden gebruikt voor investeringen in water. Deze gelden 
worden aangerekend door de bijdrage voor het vuil water van de inwoners. Nu nog worden die 
middelen apart geboekt, maar hij doet de suggestie om in een addendum rekenschap te geven over 
deze middelen. Hij pleit ervoor dat de inwoners recht hebben op deze informatie inzake 
openbaarheid. De Voorzitter meldt dus dat inzake belastingen en het afnemen ervan dat de een zijn 
dood, de ander zijn brood is. Raadslid Mingels is niet te spreken over het feit dat de financiële 
commissie verleden week dinsdag plaatsvond. Hij is niet te spreken over de manier van werken bij het 
bijeenroepen van de financiële commissie. Verleden week dinsdagavond werd de 
gemeenteraadsagenda bezorgd. Hij vindt dat het niet kan dat een gemeenteraadscommissie wordt 
bijeengeroepen op een moment dat de gemeenteraadsagenda wordt verstuurd op het moment dat de 
fracties vergaderen en dit is niet netjes. Het is belangrijk om met zoveel mogelijk raadsleden aan tafel 



te zitten om zaken te bespreken. Deze stad wordt niet alleen gemaakt door de mensen van de 
meerderheid, maar zeker ook gemaakt door voorstellen van de oppositie. Anders wordt hier beknibbeld 
op de inspraak en de rechten van de gemeenteraadsleden. Hij zal nu niet verder moeilijk doen. Als 45% 
van de investeringen wordt uitgevoerd en dan komt wat niet uitgevoerd werd in het volgend jaar aan 
bod. Deze zaken die nog aan bod zullen komen, kunnen netjes op een rij geplaatst worden. De lichte 
overschrijding van de personeelskredieten zal wellicht wel te maken hebben met de 
kabinetsmedewerkers. Hij is nog altijd op zoek naar de meerwaarde van die manier van werken. Hij had 
liever gezien dat die 120.000 € bij de administratie zou terecht gekomen zijn, waar we ook als 
gemeenteraad, het hoogste orgaan, onze inspraak kunnen laten gelden. Nu gebeurt dit in een 
flou  omgeving. In plaats van nu 8 schepenen te hebben, zijn er nu 11 schepenen. Hij wil maar 
aangeven dat hij hiermee niet akkoord is. Voor het overige zal hij de rekening goedkeuren. Schepen 
Syssauw is verwonderd om de reactie te horen omtrent de gemeenteraadscommissie en de 
adjectieven die werden gebruikt. Dit werd door haar de vorige gemeenteraad reeds aangehaald dat dit 
op 23 juni 2020 zou plaatsvinden. De stukken werden op 12 juni 2020 overgemaakt en op de e-notulen 
geplaatst, veel vroeger dan normaal. Ze begrijpt de verontwaardiging van het raadslid niet. De stad 
heeft zeer tijdig en zeer correct gehandeld om de gemeenteraadsleden de kans te geven om de 
jaarrekening in te kijken. Over de kabinetsmedewerkers kan ze stellen dat er 2 meer zijn dan in de 
vorige legislatuur. De kabinetsmedewerkers werken keihard en doen meer dat ze hoeven te doen en ze 
springen de administratie bij. De meerwaarde in vraag te stellen vindt ze ongepast. De meerwaarde 
staat buiten kijf en ze spreekt dan nog niet over de helse tijden die we meegemaakt hebben met 
corona. Deze tijden hebben een uitzonderlijke inzet gevergd van de schepenen en dit kon onmogelijk 
gedaan worden met de administratie die we nu hebben. Ze wenst nog te reageren in verband met de 
lucht. Er wordt hard gewerkt aan het budgethouderschap waarbij het mogelijk zal zijn dat kredieten van 
de ene naar de andere post verschoven kunnen worden. Met het budgethouderschap worden een 
aantal niveaus uitgeschakeld. Er moeten geen extra echelons ingeroepen worden en de gemeenteraad 
zal goedkeuring geven om meer soepelheid te bieden. Met budgetten die niet uitgegeven worden, zal 
er kunnen geschoven worden en dit zal een efficiëntere aanwending van de kredieten met zich 
meebrengen. Met een krediet voor verkeersborden zal geschoven kunnen worden. De lucht zal idealiter 
geen lucht meer zijn, doch er moet nog altijd een beetje marge zijn. Raadslid Mingels ziet dat de 
schepen zich stoort aan zijn verontwaardiging. De stukken werden inderdaad ruim op tijd bezorgd, 
maar de financiële commissie kon iets vroeger gepland zijn en niet op een dinsdag, omdat die 
ingenomen wordt door de meeste fracties die de dossiers dan lezen om de gemeenteraad voor te 
bereiden. Omtrent de kabinetsmedewerkers gaat het hem niet over de personen, maar wel over de 
werkwijze. Als hij regelmatig op het stadhuis komt, dan vangt hij wel andere zaken op. Het mag niet de 
bedoeling zijn dat dynamieken elkaar tegenwerken. Het ware beter geweest om de medewerking 
structureel in te richten in de diensten, zodat een gemeenteraadslid daar zicht op heeft en die mensen 
kan bevragen. Hij blijft bij zijn kritiek en zijn verhaal is geen net verhaal. Hij hoopt dat dit beter 
georganiseerd kan worden. Raadslid Vandamme wenst aan te sluiten op de kritiek van raadslid 
Mingels. Hij heeft ook vastgesteld dat de gemeenteraadscommissie wonen op dezelfde dag als de 
politieraad voorzien werd. Hij heeft de burgemeester aangesproken om geen gemeenteraadscommissie 
meer te voorzien op een fractievergadering en die ging daar rekening mee houden. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1 : De jaarrekening van de stad Menen over het dienstjaar 2019, omvattende de beleidsnota, de 
financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen wordt vastgesteld met volgende 
cijfers:

 
RESULTAAT OP KASBASIS

Jaarrekening Eindbudget Initieel 
budget

I. Exploitatiebudget (B-A) 5.973.672,50 3.231.834,002.737.004,00

II. Investeringsbudget (B-A) -3.614.681,01 -6.111.723,52
-

3.756.166,20



III. Andere (B-A) -3.160.981,91 -6.599.470,36 286.803,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -801.990,42 -9.479.359,88 -732.359,20

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 
boekjaar 18.017.101,4918.017.101,498.036.945,54

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat 
(IV+V) 17.215.111,07 8.537.741,617.304.586,34

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 
december) 10.733.862,02 8.528.489,008.285.253,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 6.481.249,05 9.252,61 -980.666,66
 

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening  Eindbudget Initieel 
budget

I. Financieel draagvlak (A-B) 6.429.399,25 3.744.148,00 3.235.848,00

   A. Exploitatieontvangsten 42.800.068,70 42.111.569,0041.688.322,00

   B. Exploitatie-uitgaven (- nettokosten 
schulden ) (1-2) 36.370.669,45 38.367.421,0038.452.474,00

      1. Exploitatie-uitgaven 36.826.396,20 38.879.735,0038.951.318,00

      2. Nettokosten van de schulden 455.726,75 512.314,00 498.844,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 2.991.391,10 2.975.505,00 2.962.041,00

   A. Netto-aflossingen van schulden 2.535.664,35 2.463.191,00 2.463.197,00

   B. Nettokosten van schulden 455.726,75 512.314,00 498.844,00

Autofinancieringsmarge (I-II) 3.438.008,15 768.643,00 273.807,00
De balans per 31/12/2019 is sluitend met een totaal van € 164.243.090,13 zowel in actief als in passief. 
De resultatenrekening 2019 sluit af met een totaal aan opbrengsten van € 43.933.413,07 en een totaal 
aan kosten van € 43.260.131,33 en vertoont een batig saldo van € 673.281,74.

Artikel 2 : Afschrift van dit besluit wordt verstuurd naar Binnenlands Bestuur Vlaanderen en naar de 
Provinciegouverneur in het kader van het algemeen toezicht.

13. GR/2020/117 | Kerkbesturen onder centraal kerkbestuur: jaarrekeningen 2019. Advies 
Bevoegdheid orgaan

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 41

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, 
art. 55 §2

Juridische grond

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten

Feiten, context en argumentatie

De kerkbesturen hebben hun rekeningen 2019 opgemaakt overeenkomstig de geldende wetgeving.

Het centraal kerkbestuur diende de rekeningen van de kerkbesturen die onder zijn werking ressorteren 
gezamenlijk in op 14 juni 2020.



De rekeningen werden afgesloten met volgende cijfers:

 
Exploitatie- 
bijdrage 
2019

Exploitatie- 
resultaat 
2019

Investerings- 
bijdrage 
2019

Doorgeef- 
lening 
2019

Investerings- 
resultaat 
2019

Totaal 
resultaat 
2019

Sint-Vedastus 52.000,00 18.497,33 0,00 0,00 0,00 18.497,33

Sint-Jozef 11.010,20 39.763,28 0,00 0,00 0,00 39.763,28

Sint-Jan de 
Doper 24.824,76 61.458,40 0,00 0,00 0,00 61.458,40

Sint-Bavo 
Lauwe 96.063,83 13.725,66 0,00 0,00 0,00 13.725,66

Sint-Niklaas 
Rekkem 33.545,24 8.217,26 0,00 0,00 0,00 8.217,26

Maagd der 
Armen Rekkem 21.771,87 10.576,89 0,00 0,00 0,00 10.576,89

 239.215,90 152.238,82 0,00 0,00 0,00 152.238,82
De resultaten uit deze rekeningen zullen ten goede komen van de budgetten 2021, gecorrigeerd met de 
bedragen (K-waarde) die al werden opgenomen in de budgetten 2020 (€56.054,27). Er blijft nog 
€96.184,55 van de overschotten 2019 beschikbaar om de budgetten 2021 op te stellen.

De uitgaven werden steeds voldoende begroot waardoor er een overschot is in het exploitatieresultaat. 

De gemeenteraad dient advies uit te brengen over de rekeningen van de kerkbesturen. De termijn 
verloopt op 3 augustus 2020. 

Tussenkomsten

Raadslid Coppens wenst geen vraag te stellen over de rekening, want er is altijd wel een overschot 
dat gebruikt wordt voor het volgende jaar. Hij wenst wel de stand van zaken te vragen van de kerk in de 
Barakken, waarbij er begin 2019 heel dringende instandhoudingswerken nodig waren. De discussie 
gaat over de top van de toren. Hij heeft ergens in een financieel document gelezen dat er geen 
investeringen meer zouden gebeuren tot er zicht is op de nevenbestemming. Hij vraagt zich af of nu de 
veiligheid gewaarborgd is voor de top van de toren. Schepen Vanryckegem was daar op 22 juni 2020 
op bezoek. Momenteel is men bezig met de haalbaarheidsstudie en de kerk kan opgesplitst worden 
voor een gedeeld gebruik. De spits kwam daar ook ter sprake. Aan de architect werd gevraagd om 
hiervoor een raming op te maken. Ondertussen wordt onderzocht welke de grote noden zijn. De vraag 
is of het haalbaar is om de toren te behouden. Blijkbaar is het metselwerk rond de toren niet stevig 
genoeg. Als dit vastgesteld wordt, dan kan de toren worden afgebroken, maar dit is ook een zichtlocatie 
en we bekijken of dit haalbaar is. De kleine pendeltorens zijn reeds verwijderd. Dit dossier laten we 
geen jaren liggen. Raadslid Coppens vindt het goed dat dit verder onderzocht wordt en hij gaat ervan 
uit dat het nog altijd de teneur is dat deze spits niet behouden moet worden. In het NCR-Handelsblad 
heeft hij gelezen dat een spits een onderdeel van ons landschap kan zijn, een onderdeel van onze 
cultuur, maar dit heeft ook zijn kostprijs. Het zal erop aankomen of de stad een kerk wil met gedeeld 
gebruik en met of zonder een spits erop.              
Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: de rekeningen 2019 van de kerkfabrieken onder het centraal kerkbestuur worden gunstig 
geadviseerd volgens bovenstaande cijfers.



14. GR/2020/101 | Kennisname rapportage debiteurenbeheer 
Bevoegdheid orgaan

Artikel 56 §1 Decreet Lokaal Bestuur

Juridische grond

Art 177 Decreet Lokaal Bestuur

Feiten, context en argumentatie

Jaarlijks rapporteert financieel directeur en adjunct financieel directeur aan de Gemeenteraad/OCMW 
Raad over het debiteurenbeheer

Tussenkomsten

Schepen Syssauw deelt mee dat er voor facturen een aparte flow bestaat, naast die van de 
belastingen die uitvoerbaar zijn. De meeste belastingen worden betaald en voor wat niet betaald wordt, 
loopt het saldo op tot 538.750 €. Dat gaat dan over de algemene gemeentebelasting, terrassen, tweede 
verblijven, leegstand en verwaarlozing. De som van de belastingen wordt cumulatief berekend en er 
wordt overgegaan tot inning en in bepaalde gevallen leidt dit tot uitvoerend onroerend beslag. Raadslid 
Coppens hoort hier dat cumulatieve belastingen worden aangehaald. Hij vindt dat dit niet altijd evident 
is om dit te innen. Zelfs als de stad een zakelijk recht heeft op een pand, dan staat de stad niet altijd op 
de eerste rij. Een aantal schuldenaren heeft niet veel geld en de stad kan er  bekaaid uitkomen, terwijl 
de stad wel een aantal kosten heeft voor de procedures. Wordt er een financiële risico-analyse 
gehanteerd om na te gaan in welke mate er zekerheid is dat de stad er niet bekaaid van af komt. Wordt 
er in de dossiers van de komende onwaarden onderzocht om nodeloze kosten te vermijden? Schepen 
Syssauw weet dat er een inschatting wordt gemaakt van hoe de kansen in een bepaald dossier zitten. 
Via een gerechtsdeurwaarder worden de dossiers gelinkt aan de panden gevat. Dit bevat een goede 
uitweg om de belastingen te recupereren. Op het hypotheekkantoor wordt steeds een afschrift 
gevraagd van de hypotheken die op een bepaald pand rusten. Gaat het om een lening op 1 of 2 jaar of 
is er sprake van een nog grotere hypotheekschuld. De mogelijkheid bestaat nog altijd om een 
onroerend goed in beslag te laten nemen. Wordt een onroerend goed verbeurd verklaard, dan staan we 
meestal in de kou. Een dossier kan groot zijn en er kunnen ook strafrechtelijke feiten zijn. De kosten 
worden vooraf ingeschat en er worden steeds inlichtingen genomen.           

Besluit

Enig artikel: De Gemeenteraad neemt kennis van het rapport inzake debiteurenbeheer.

15. GR/2020/121 | Verdeling Vlaams Noodfonds Sport-Cultuur-Jeugd op korte termijn 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 56

Juridische grond

De Vlaamse Regering trekt 87 miljoen uit voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Het 
budget wordt verdeeld via de steden en gemeenten.

Feiten, context en argumentatie

Beleidskader Vlaanderen
De Vlaamse Regering maakte middelen vrij voor de sector sport, jeugd en cultuur.

Insteek betrof het eventuele verlies aan middelen omwille van de impact van Covid19 op het 
organiseren van activiteiten, afgelasten van activiteiten, eetfestijnen, inzamelacties en dergelijke.

De Vlaamse Regering is van mening toegedaan dat het lokale niveau het best geplaatst is om deze 
middelen te verdelen, op basis van kennis van het lokaal weefsel en eventuele noden.

 



Beleidsinsteek stadsbestuur Menen
Stad Menen is tevreden met de ontvangen middelen en wenst deze dan ook als een goede huisvader 
te besteden.

Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat Covid19 wel degelijk een impact had op ons lokaal 
verenigingsleven.

Deze middelen moeten dan ook integraal terugvloeien naar ons lokale weefsel, met name onze sport-, 
cultuur- en jeugdverenigingen. Zowel op korte termijn, met name om hen in deze tijden een stevig 
duwtje in de rug te geven, maar ook op middellange termijn direct en indirect ons lokaal 
verenigingsleven te ondersteunen.

Voorstel van verdeelsleutel van deze middelen op korte termijn wordt in bijlage geduid. 

Tussenkomsten

Schepen Vanryckegem geeft uitleg bij het Vlaams Noodfonds voor sport, jeugd en cultuur en dit 
omwille van corona, waarbij het stedelijk weefsel stil viel. Er kan op twee manier geantwoord worden. 
Enerzijds kan er coronaproof een zomerbar worden geopend en anderzijds vielen evenementen als 
Grensrock, het Kotweekend en Salto in het water. Dit riep heel wat vragen op waarop op korte termijn 
een antwoord op nodig was. De stad heeft zich gebaseerd op de bestaande subsidiereglementen die 
meestal werken op basis van punten en waarbij een extra tegemoetkoming van 20 % voorzien wordt. 
Daarvoor moet iedere vereniging geen dossier opstellen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 60.000 
€ voor verenigingen wiens werking niet kon doorgaan en die krijgen ook een tegemoetkoming van 20%. 
Voor de verenigingen met nominatieve subsidies wordt ook 20 % voorzien. Momenteel gaat het nog 
maar om een klein deel van het grote budget en ook de armoedeverenigingen werden hieraan 
toegevoegd. Eveneens werd een toelage per kind voorzien voor de jeugdverenigingen die op kamp 
vertrekken. Dit zijn de maatregelen op de korte termijn. Voor het grootste stuk van het bedrag wordt de 
tijd genomen samen met de verenigingen om dit uit te werken. Daarom wordt een oproep gedaan om 
mee na te denken in de komende maanden met een enthousiasme zoals dit werd gezien bij de 
voorzitters van de adviesraden en om in een participatietraject te stappen in de loop van het najaar. 
Raadslid Roose feliciteert het stadsbestuur om op korte termijn een plan ter goedkeuring voor te 
leggen. Op het eerste gezicht biedt dit een goed evenwicht tussen de korte en de lange termijn. Hij is 
ook blij dat er een extra inspanning wordt gedaan voor de zomerkampen. Zo zal hij binnen 10 dagen 
achter de kookpotten staan van de Chiro Lauwe. Het bedrag van 20 € per kind is meer dan welkom. 
Raadslid Poot ziet ook dat dit geen gemakkelijke periode is voor de verenigingen en de impact zal pas 
jaren later komen. Ze is tevreden over de extra middelen en ze is verrast dat er zo snel gehandeld 
wordt en samen met haar Bataljon is ze iets terughoudender over de manier van verdelen. Er moet een 
gericht beleid gevoerd worden. Er werd verdeeld vooral op basis van de klassieke verdeelsleutels zoals 
de ledenaantallen van de verenigingen. Het is Sinterklaas zonder maatwerk. Op korte termijn wil men 
landen en Sinterklaas is graag gezien als hij aan iedereen evenveel geeft. Sinterklaas brengt soms te 
weinig voor degenen die het meest nodig hebben. 10% van de middelen is verdeeld zonder een 
grondige impactanalyse. Het sportieve, het jeugdige en het socio-culturele vergen lokaal maatwerk en 
geen forfaitaire verdeling van de middelen. In punt 1.1 ziet ze dus wel Sinterklaas opduiken zonder 
maatwerk en waarbij op korte termijn wordt gehandeld. Het is gemakkelijk beslist, zonder echter zicht 
op de impact te hebben en zonder zicht op de mensen in armoede. Sommige verenigingen hadden in 
februari 2020 nog de kans om een eetfestijn en fundraising te houden en andere verenigingen hebben 
nog een tandje moeten bijsteken. De verhoging met 20% is leuk, maar 20 € op 100 € is geen gerichte 
tussenkomst. Het reglement zal inderdaad gestemd worden, maar ze zou ook graag participeren in het 
vervolg en dit op voorwaarde dat het goed besteed wordt. Ze vindt dat de volgende voorwaarden 
moeten vervuld zijn. Er moet een impactanalyse zijn voor de verenigingen met opname van de geleden 
schade en de verdeling van de middelen dient op basis daarvan te gebeuren zoals het wegvallen van 
een eetfestijn zonder dat het te ingewikkeld moet worden. Het moet haalbaar zijn voor de verenigingen 
en de administratie. Er wordt een breed debat gevoerd met de verenigingen en de adviesraden. 
Hiervoor zou een gemeenteraadscommissie kunnen worden opgericht. Tegelijk moet er ook aandacht 
zijn voor de Menenaars met maatschappelijke kwetsbaarheid. Tot slot kan dit noodfonds worden 
gebruikt om middelen te voorzien om de barsten in het systeem op te vangen. Raadslid Bogaert is blij 
dat de Welzijnsschakels her opgevist worden, want in 2019 hadden ze nog een subsidie. Anders 
zouden ze in 2020 moeten gaan aankloppen zijn bij het OCMW voor extra ondersteuning, wat extra tijd 



en ondersteuning kost. Wat is de vraag naar de toekomst voor het grotere bedrag? Er zijn nog heel wat 
vragen en noden. Wat met het Rode Kruis dat zijn stickerverkoop niet heeft zien doorgaan? Schepen 
Vanryckegem dankt raadslid Roose voor zijn tussenkomst. Er werd inderdaad met het Team 
samengezeten om te bekijken hoe dit opgelost ging kunnen worden. De stad wil geen Sinterklaas 
spelen noch de Zwarte Piet doorgeschoven krijgen. Ze vindt het jammer dat het voorstel niet wordt 
doordacht genoeg gevonden wordt door raadslid Poot. Het klopt dat het stadsbestuur geen Sinterklaas 
is en de stad is ook voorstander om dit te laten uitwerken door de eigen adviesraden. Momenteel werd 
een oplossing "ad hoc" uitgewerkt, zich baserende op de bestaande subsidiereglementen. Voor het 
beleid zijn de verenigingen meer waard dan de middelen. Met de impactanalyse is de stad 2 jaar bezig 
en voor de socio-culturele subsidies zijn we 1,5 jaar bezig. Ze stelt voor dat er afgewacht wordt tot in 
december 2020 om het resultaat te zien. De impact kan worden bekeken met de adviesraden en na de 
zomer wordt het brede debat gevoerd met de adviesraden met deskundigen en niet met de politiek 
erbij. Als de adviesraden dit vragen, dan zullen we daar op ingaan. Voor de kansarmen werden ook de 
armoedeverenigingen mee opgenomen en worden er projectmiddelen voorzien voor de kwetsbaren. 
Voor Welzijnsschakels heeft de stad zich gebaseerd op het jaar 2019. Vanuit Vlaanderen zal er ook 
nog een impuls komen naar welzijn. Ze vindt dat het Rode Kruis dan een ander soort vereniging is. Ze 
stelt voor dat  niet de stad maar de voorzitters van de adviesraden zullen kunnen schakelen. Ze hoopt 
op begrip en ze ziet wat nu voorligt als een inspanning op de korte termijn en ze hoopt dat er een 
draagvlak zal kunnen worden uitgerold voor de lange termijn. De Burgemeester vindt het goed dat er 
een inspanning wordt gedaan voor de jeugd die op zomerkamp wenst te gaan in volle coronatijd. Deze 
middelen kunnen worden gebruikt voor hygiëne en voor het vervoer. Eerst werd eerst gedacht aan 10 € 
per deelnemer, inclusief de kookouders, maar dit bedrag werd dan verdubbeld tot 20 €. Er werd niet 
gekozen voor het aanleveren van goederen, wat op zich een heel karwei is voor de administratie. Voor 
de verenigingen wordt een verhoging van 20% van de subsidies voorzien, want iedere vereniging heeft 
het moeilijk als ze geen activiteiten kan organiseren en hierover moeten we eerlijk zijn. Wanneer 
voetbalclubs komen aankloppen en melden dat hun kantine gesloten was, dan moet hen ook worden 
meegedeeld dat ze hun spelers van de eerste ploeg niet hebben moeten betalen. Iedereen ziet het en 
we moeten hier verstandig mee omspringen. De stad zal een frank twee keer omdraaien en de stad 
denkt ook aan de niet georganiseerde verenigingen, ook voor de jeugd. Er zal altijd een overleg komen 
met de adviesraden en 546.000 € is inderdaad een pak geld. Dit moet op de lange termijn bekeken 
worden, want als er nu een extra boost wordt gegeven om achterover te vallen, dan komt dit niet goed. 
We moeten de zaak bekijken in functie van het algemeen belang. Schepen Declercq wenst terug te 
komen op de investeringen voor de armoedeverenigingen en de kwetsbare mensen. Het was niet 
voorzien maar de stad ziet ook dat het belangrijk is voor mensen in kwetsbare situaties. Ze wenst terug 
te komen op de opmerkingen van raadslid Bogaert. Het klopt dat de Welzijnsschakels uit de 
nominatieve subsidies gehaald werden. Binnen het OCMW zijn er geen nominatieve subsidies 
voorzien. Ze bevestigt dat die middelen ter ondersteuning wel voorzien zijn, wat ze ook in de vorige 
gemeenteraad aangehaald heeft en dit komt ook aan bod in het financieel meerjarenplan. Schepen 
Ponnet vult aan dat de stad geen Sinterklaas speelt. Hierover werd reeds twee maal vergaderd met het 
dagelijks bestuur van de sportraad. De rest wordt achteraf in de loop van de maand oktober 2020 
besproken. Raadslid Bogaert stelt dat het kan zijn dat de middelen voor armoedeverenigingen nu in 
het OCMW voorzien zijn. Ze stelt dan voor dat deze verenigingen aan het OCMW een schrijven richten 
om te weten wat ze mogen verwachten in 2020. Schepen Declercq meldt dat er vanuit het OCMW 
reeds contact is met Welzijnsschakels voor Menen maar voor Lauwe-Rekkem is er nog geen contact 
geweest. Ze stelt voor dat dit wordt opgenomen in de nabije toekomst.                                                     

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De Gemeenteraad geeft goedkeuring om deze berekening te baseren op de uitbetaling van 
2019 en om de huidige, bestaande reglementen van 2020 niet toe te passen.

Artikel 2: De Gemeenteraad geeft goedkeuring voor de uitbetaling van 20% op de uitgekeerde 
subsidies in 2019 volgens het bestaande reglement en de nominatieve subsidies voor een totaal van 
€58 867,40.



Artikel 3: De Gemeenteraad geeft goedkeuring voor de uitbetaling van de subsidie van €20 000 voor 
zomerkampen sport en jeugd met overnachting volgens de vooraf bepaalde richtlijnen zoals in de nota 
opgenomen.

16. GR/2020/114 | onderwijs: goedkeuring samenwerkingsafspraken GBS Barthel en GBS de 
Wonderwijzer met het CLB Mandel en Leie. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Berenice Bogaert, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Juridische grond

Gelet op het decreet lokaal bestuur 22/12/2017 en latere wijzigingen, artikel 40.

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 117.

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, art. 62, par. 1, 10°.

Gelet op het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het 
secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid hoofdstuk 2, afdeling 3, 
artikel 14.

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 tot operationalisering van de 
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor 
leerlingenbegeleiding inzonderheid hoofdstuk 3, artikel 15.

Feiten, context en argumentatie

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn scholen die behoren tot het gesubsidieerd gewoon en 
buitengewoon basisonderwijs samenwerkingsafspraken maken om erkend te blijven.

De school is de eerste actor binnen de leerlingenbegeleiding en moet dan ook de schoolinterne 
leerlingenbegeleiding op zich nemen en hiervoor een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding 
uitwerken, dat een invulling en uitwerking in alle fasen van het zorg continuüm per begeleidingsdomein 
omvat.

De school is de eindverantwoordelijke van het beleid op leerlingenbegeleiding, voor iedere fase van het 
zorg continuüm en wordt voor de uitvoering van haar taken daarbij ondersteund door school externe 
instanties.

De school werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en moet het initiatief nemen 
tot het maken van samenwerkingsafspraken met dat centrum.

De vroegere benaming beleidscontracten is gewijzigd in samenwerkingsafspraken.

De huidige beleidscontracten, goedgekeurd in de gemeenteraad van 31/03/2004, van de gemeentelijke 
basisscholen Barthel (Rekkem) en de Wonderwijzer (Lauwe) met het centrum voor 
leerlingenbegeleiding Mandel en Leie eindigen op 31/08/2020.

De intentie om verder samen te werken met het CLB Mandel en Leie moest vóór 01/01/2020 aan het 
CLB medegedeeld worden.
In het CBS van 27/12/2019 werd de brief aan het centrum voor leerlingenbegeleiding Mandel en Leie, 
met de intentie om bij beëindiging op 31/08/2020 van de huidige beleidscontracten, de samenwerking 
met CLB Mandel en Leie verder te zetten, goedgekeurd. 
In uitvoering van deze beslissing werd deze brief aan CLB Mandel en Leie bezorgd.

Op het initiatief van de scholen GBS Barthel en GBS de Wonderwijzer werd in onderling overleg de 
huidige samenwerking met CLB Mandel en Leie geëvalueerd, bijgestuurd en geconcretiseerd in 
samenwerkingsafspraken.
De schoolspecifieke afspraken worden per school gebundeld in een afsprakennota per school (zie 
bijlagen).



Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om de samenwerkingsafspraken met het centrum voor 
leerlingenbegeleiding goed te keuren.

Deze samenwerkingsafspraken en de afsprakennota's werden voor overleg aan de respectievelijke 
schoolraden voorgelegd, bij GBS Barthel op 17/06/2020 en bij GBS de Wonderwijzer op 22/06/2020. 
Beide schoolraden gaven positief advies.

De samenwerkingsafspraken worden per school in een afsprakennota geconcretiseerd (zie bijlagen).
Jaarlijks worden door de scholen in overleg met het CLB, die concrete afspraken geëvalueerd en 
eventueel bijgestuurd en opgenomen in een nieuwe afsprakennota.

De gemeenteraad kan voor volgend schooljaar de bevoegdheid "vastleggen van de schoolspecifieke 
afspraken met het CLB", delegeren naar het college van burgemeester en schepenen.
Bijgevolg kunnen, in de periode 2020-2026, de afsprakennota's, met de schoolspecifieke afspraken die 
wijzigen na de jaarlijkse evaluatie, door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd 
worden.

 

 

 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

ARTIKEL 1: De gemeenteraad wordt verzocht, de hiernavolgende samenwerkingsafspraken (Art.1 tot 
en met Art. 10) van de gemeentelijke basisschool Barthel en de gemeentelijke basisschool de 
Wonderwijzer met het centrum voor leerlingen begeleiding GO! Mandel en Leie en dit met ingang van 
01/09/2020 en eindigend op 30/08/2026, goed te keuren.

Samenwerkingsafspraken
GBS BARTHEL en GBS DE WONDERWIJZER – CLB GO! MANDEL EN LEIE

Hoofdstuk 1. – Inleidende bepalingen
Art. 1 Voor de toepassing van deze samenwerkingsafspraken wordt met de volgende termen bedoeld:
§1 Centrum: CLB Mandel en Leie
Renaat De Rudderlaan 6, 8500 Kortrijk
Instellingsnummer: 114488
§2 Centrumbestuur: Scholengroep Mandel en Leie
Hugo Verrieststraat 68, 8800 Roeselare
Instellingsnummer: 114082
§3 School: GBS Barthel
Moeskroenstraat 525, 8930 Menen (Rekkem)
Instellingsnummer: 018821
School GBS de Wonderwijzer
Hospitaalstraat 14, 8930 Menen (Lauwe)
Instellingsnummer: 18804
§4 Schoolbestuur: Stad Menen
Art. 2
§1 De samenwerking tussen de school en het centrum loopt voor onbepaalde duur en start in het begin 
van het schooljaar 2020-2021, op 01/09/2020.
§2 De school of het CLB kan de samenwerking stopzetten, uiterlijk op 31 december van het schooljaar. 
De samenwerking wordt dan stopgezet met ingang van het daaropvolgende schooljaar.



§3 Als een school en een CLB niet tot afspraken over samenwerking komen, meldt de school dat aan 
de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bepaalt de modaliteiten voor 
de bemiddeling en de samenstelling van de bemiddelingscommissie.
Hoofdstuk II. - Samenwerking school – centrum voor leerlingenbegeleiding
Afdeling 1. – Doelstellingen en werkwijze
Art.3 Het CLB signaleert de school problemen of onregelmatigheden in het beleid op 
leerlingenbegeleiding of binnen de schoolpopulatie. Het is de bedoeling dat de school dit verhelpt en 
haar beleid op leerlingenbegeleiding bijstuurt zodat ze hier ook preventief op kan inzetten.
Art. 4 Het CLB ondersteunt leerkrachten, zorgverantwoordelijken en directies op hun vraag bij de 
analyse en aanpak van problemen bij een specifieke leerling of een groep van leerlingen. Deze 
begeleiding behoort tot de fase van de verhoogde zorg. 
Art. 5 Het CLB kan deze begeleiding ook zelf voorstellen.
Art. 6 De wijze van samenwerken wordt vastgelegd in een afsprakennota die jaarlijks op initiatief van de 
school wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Afdeling 2. – Specifieke doelgroepen 
Art. 7
Er is een systematisch contact voorzien
1. in de eerste kleuterklas of bij de leeftijdscohorte driejarigen.
2. in het eerste leerjaar of leeftijdscohorte zesjarigen.
3. in het vierde leerjaar of de leeftijdscohorte negenjarigen
4. in het zesde leerjaar of de leeftijdscohorte elfjarigen 
5. in het derde jaar van het secundair onderwijs of de leeftijdscohorte veertienjarigen

Afdeling 3. – Informatie uitwisseling
Art. 8
§1 Het schoolbestuur informeert ouders en leerlingen over de samenwerkingsafspraken met het 
centrum via het schoolreglement.
§2 School- en centrumbestuur brengen de personeelsleden van deze samenwerkingsafspraken op de 
hoogte via dienstorder.
§3 Het centrum deelt relevante informatie over de leerlingen in begeleiding met de school. Leerlingen of 
de ouders van niet-bekwame leerlingen moeten hun toestemming geven bij het doorgeven van die 
informatie.
§4 Bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie gelden de regels inzake het ambts- en 
beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
§5 De medewerkers van het centrum mogen alleen in het belang van de leerling gegevens uit het 
multidisciplinair dossier bezorgen aan personeelsleden van de school voor zover de gegevens nodig 
zijn om hun taak naar behoren te kunnen vervullen en na instemming van de bekwame leerling of de 
ouders van de niet-bekwame leerling. Het centrum houdt hierbij rekening met de bepalingen van het 
decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.
§6 De arts van het centrum die via een leerling, een ouder, de school of een behandelende arts het 
vermoeden of het voorkomen van een infectieziekte verneemt (infectieziekte die voorkomt in het 
Draaiboek Infectieziekten CLB) op school bij een leerling of bij een personeelslid, bepaalt welke 
maatregelen moeten genomen worden en informeert de directeur van de school.
§7 Het centrum heeft een signaalfunctie en meldt mogelijke problemen op school aan de school 
(bijvoorbeeld pestgedrag). De school kan dan de hulp inroepen van de pedagogische 
begeleidingsdienst.
§8 Deze samenwerkingsafspraken worden op het digitale schoolwerkplan bewaard en zijn daar vrij 
toegankelijk.
Hoofdstuk III. – Evaluatie en bijsturing 
Art. 9
Centrum en school evalueren de samenwerking jaarlijks. Op basis van deze evaluatie kunnen de 
samenwerkingsafspraken in onderling overleg worden bijgestuurd.
Hoofdstuk IV. – Slotbepalingen
Art. 10 Een exemplaar van dit besluit wordt ter beschikking gesteld aan de school en aan het betrokken 
CLB.



ARTIKEL 2: De gemeenteraad delegeert vanaf het schooljaar 2020-2021 de bevoegdheid "vastleggen 
van de, na evaluatie met het CLB, gewijzigde schoolspecifieke afspraken in een afsprakennota per 
school", naar het college van burgemeester en schepenen.

17. GR/2020/120 | Kennisname - Rapportage Organisatiebeheersing 2019 
Bevoegdheid orgaan

art 42 DLB

Juridische grond

Artikel 219, lid 2 van het decreet over het lokaal bestuur

Feiten, context en argumentatie

Artikel 219, lid 2 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de algemeen directeur aan het 
college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn rapporteert over het organisatiebeheersingssysteem.

Organisatiebeheersing is een geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een 
redelijke zekerheid te verschaffen over:

 het bereiken van de vastgelegde doelstellingen en het kennen en beheersen van risico’s

 het naleven van wetgeving en procedures

 de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersrapportering

 een effectieve en efficiënte wijze van werken en economische inzet van beschikbare middelen

 de bescherming van activa en het voorkomen van fraude.

Het organisatiebeheersingssysteem van het lokaal bestuur bepaalt hoe dit moet gebeuren (bv. de 
procedures, controlemaatregelen). Dat systeem beantwoordt minstens aan het principe van 
functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van de diensten. 
Een aantal onderdelen van dit systeem zijn ook decretaal bepaald (bv. visum).

Organisatiebeheersing is dus een middel om de doelstellingen te bereiken en een continue opdracht 
waar al de medewerkers dagelijks, al dan niet bewust, mee bezig zijn.

In bijlage rapporteert de Algemeen Directeur over de genomen beheersmaatregelen in 2019.

Tussenkomsten

Schepen Declercq stelt dat het de bedoeling is van de organisatiebeheersing om met een redelijke 
zekerheid te kunnen stellen dat de stad als een goed huisvader wordt beheerd. 

Besluit

Enig artikel: De Gemeenteraad neemt kennis over de rapportage van de organisatiebeheersing van het 
jaar 2019.

18. GR/2020/097 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 3 juni 2020 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Berenice Bogaert, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

DLB art. 32

Juridische grond

DLB art. 32

Feiten, context en argumentatie



Zijn er opmerkingen te maken over het proces-verbaal van de zitting van 3 juni 2020 ?  Art 32 van het 
Decreet Lokaal Bestuur luidt als volgt: als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en 
het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd 
beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen 
directeur.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: Het verslag van de zitting dd. 3 juni 2020  wordt goedgekeurd.

19. GR/2020/096 | Mondelinge vragen gemeenteraad. 
Bevoegdheid orgaan

DLB art. 31

Juridische grond

Huishoudelijk reglement art. 11
DLB art. 31

Feiten, context en argumentatie

Raadsleden Willy Ugille, Eddy Vandendriessche, Berenice Bogaert, Dorianne De Wiest, Ruben Soens, 
Karolien Poot, Philippe Mingels, Lisa Maxy hebben mondelinge vragen ingediend.
 

Mondelinge vraag van raadslid Ugille
1. Vraag ivm heraanleg voetpad Volkslaan

Er werd onlangs een stuk van het voetpad van de Volkslaan heraangelegd, dit ter hoogte van het 
voetbalplein.Gedurende de werken zag ik dat de restanten van enkele afgezaagde bomen verwijderd 
werden.Bij de voltooiing van dit stuk, moet ik met spijt vaststellen, dat er 2 bomen blijven staan zijn in 
het midden van dit voetpad, het bovengedeelte van de wortels van deze 2 bomen werden een beetje 
afgeknabbeld tijdens de werken en bij de heraanleg werden de boordstenen voor en achter de bomen 
verlaagd.Kon men deze 2 bomen niet verwijderen, zodat rolstoelpatiënten of gebruikers van een rolater 
of kinderwagen op het voetpad kunnen blijven. Momenteel is dit voetpad een hindernissen parkoers, en 
u moet 4 x een hoek van 90° nemen om aan de bomen te passeren. Daarbij moet je nog geluk hebben 
dat er geen auto’s geparkeerd staan naast het voetpad, anders moet je terug keren en over de weg 
passeren.Kan er bij de aanleg van voetpaden gezorgd worden voor voldoende breedte om doorgang 
van rolstoelen, rolaters en kinderwagens mogelijk te maken?Kunnen de boordstenen ter hoogte van het 
zebrapad aan de Sint Janskerk aan de kant van de Ezelbrugstraat verlaagd worden? 

Schepen Roose antwoordt dat er reeds bij aanvang van het project vernieuwen voetpaden in de 
Volkslaan er gesteld werd dat de goede bestaande bomen dienden te worden behouden, maar dat de 
opgestoken stukken voetpad terug in goede staat dienden aangelegd te worden. Waar uitgeweken kon 
worden in een aangrenzende groenzone werd het voetpad plaatselijk verbreed, wat het meest 
kostenefficiënt is. Ter hoogte van de ingang van het voetbalveld, kon de bestaande afsluiting niet 
verplaatst worden. De doorgang tussen de bomen en de afsluiting is niet voldoende breed. Hierdoor 
werd geopteerd om uit te wijken naar de parkeerstrook , dit werd uitgevoerd met verlagingsstukken 
(rolstoelelementen) om de bestaande goot niet te hoeven onderbreken. Anders is het steeds nodig om 
2 nieuwe straatkolken te plaatsen die het water kunnen afvoeren. Uiteraard zullen deze zones nog 
gemarkeerd worden zodat er parkeren verboden zal worden in de toekomst. Nu is het voetpad terug 
bruikbaar. Bij de aanleg van nieuwe voetpaden wordt steeds de toegankelijkheid verbeterd, maar er 
moet ook rekening gehouden worden met de actuele omstandigheden en de plaatsgesteldheid. Het 
laatste onderdeel van de vraag heeft hij aan de diensten overgemaakt. Raadslid Ugille ziet dat op die 



locatie de twee bomen verwijderd konden worden omdat het geen waardevolle bomen zijn. Dit waren 
blijkbaar geen eiken, want die bomen zijn wellicht geen lang leven meer beschoren. Met een kraantje 
werd aan de wortels van de bomen geknabbeld. Het voetpad is daar voor 25 jaar aangelegd en dit kon 
op een andere manier aangepakt zijn en hij heeft daar al veel mensen zien sukkelen met de rollator. 
We bevinden ons in 2020 en hij heeft zich hier al meermaals kwaad over gemaakt en het is niet proper 
dat het op die manier wordt aangepakt. Er wordt hier meer belang gehecht dan aan de oude mensen. 
Schepen Roose deelt de bezorgdheid over de toegankelijkheid en er werd een oplossing gezocht om 
de beide zaken te combineren, maar vroeger was er zelfs geen uitwijkmogelijkheid rond die 
bomen.          

 

Mondelinge vragen van raadslid Vandendriessche
2. Vraag ivm praktijktesten op de huurmarkt.
Vlaams minister van inburgering , gelijke kansen en binnenlands bestuur Bart Somers wil praktijktesten 
inzetten tegen verhuurders die woningen weigeren te verhuren aan mensen die volgens de eigenaar 
niet solvabel zijn of omdat er tekenen zijn dat er kans is dat de toekomstige huurder die woning zou 
laten verloederen .Wij van Vlaams belang zijn radicaal tegen wegens een volgens ons onwettelijk kader 
. Criminelen mogen niet op zo,n wijze betrapt worden , maar een heksenjacht op verhuurders zou 
volgens de heer Somers wel moeten kunnen. Vraag : Is het schepen college van plan praktijk testen 
goed te keuren of toe te passen of de keuze aan de verhuurder te laten aan wie hij wenst te verhuren .

Schepen Vandenbulcke antwoordt dat er  op verschillende niveau’s hierrond afspraken zijn. In eerste 
instantie is Menen lid van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Kwalitatief wonen in de 
Grensstreek. Het IGS heeft in het goedgekeurd subsidiedossier 4.0 dat loopt vanaf 1/1/2020 een 
verplichte activiteit die een meldpunt verplicht maakt rond problematische situaties op het vlak van 
wonen waarin minstens meldingen van discriminatie op de private huurmarkt gedaan kunnen worden. 
De uitwerking hiervan is bezig en wordt vanaf 1 januari 2021 ingevoerd. Op regionaal vlak zijn er 
afspraken in de gemeenten van W13 met Kracht.wonen die wekelijks een zitdag heeft in het LDC 
Allegro waarin huurders en verhuurders terecht kunnen. Binnen W13 is er een digitaal loket in 
ontwikkeling die de bedoeling heeft eventuele klachten te ontvangen en heel snel ter behandeling over 
te maken aan de diensten ter behandeling. Dat kan de stedelijke huisvestingsdienst zijn, het CAW, de 
integratiedienst van de stad,  kortom de dienst die de persoon die zich heeft aangemeld heel snel en 
adequaat kan helpen.Tenslotte zijn ook onze verschillende diensten van stad en OCMW in voortdurend 
contact en samenwerking om heel snel klachten op te vangen en te beantwoorden. De regelgeving 
rond wonen gebeurt in Vlaanderen en het spreekt voor zich dat wij de richtlijnen die vanuit Vlaanderen 
komen volgen en uitvoeren en het is niet aan schepencollege en de gemeenteraad om zich hierover uit 
te spreken. Raadslid Vandendriessche vraagt of de praktijktesten die niet democratisch zijn, 
uitgevoerd worden. Hij is niet akkoord dat mensen verboden wordt om te verhuren aan wie ze wensen 
te verhuren. Schepen Vandenbulcke kan zich daarover niet uitspreken.    

3. Vraag ivm vreemde nummerplaten.
Op het grondgebied van Menen ziet men maar al te vaak auto's met een vreemde nummerplaat , terwijl 
die mensen in een woning verblijven op Meens grondgebied. Vraag aan het schepencollege : Wat doet 
het schepen college hier aan deze onwettige praktijk die volgens mii een vorm van belastings fraude is . 
Zijn jullie van plan om deze onwettige toestand te blijven dulden of op te treden tegen deze praktijken ?

De Burgemeester weet Menen een grensstad is met veel bezoekers vanuit Frankrijk. Hij antwoordt dat 
conform het ZVP er jaarlijks 8 acties gepland worden in samenwerking met Vlabel. Eén per 
referentieperiode, behalve juli-augustus. Deze zijn algemeen voor verkeersbelasting. Er worden bij 
deze actie steeds duizenden euro’s opgehaald aan verkeersbelasting en/of voertuigen in beslag 
genomen. Drie grote acties ‘vreemde nummerplaten’ worden per jaar georganiseerd (zoals vorige week 
in Barakken). Hier wordt altijd een stuk van de het grondgebied volledig afgesloten zo dat geen 
‘vreemden’ de dans ontspringen. Er verschijnen hier veel vreemde platen in het stadsbeeld. Weet dat 
we in een grensstad wonen en dus zo ook veel dergelijke bezoekers ontvangen. Sinds enkele jaren zijn 
wij als politie zeer beperkt in bevoegdheden wegens een wetswijziging en wij dus Vlabel nodig hebben 
voor dergelijke acties. Raadslid Vandendriessche vindt het schrijnend dat de Belgen belastingen 
betalen en zij niet. Wat wordt er gedaan met de vele Fransen die ook in zijn buurt wonen? De 



Burgemeester antwoordt dat er daar geregeld controles worden gedaan. Met de politie en de 
gemeenschapswachten die in wijken verdeeld zijn, doet de stad controles wie daar woont om alles 
beter in kaart te brengen.   
 

4. Vraag ivm voorstel toekenning premie  voor het verzorgend personeel in de rusthuizen en 
zorgcentra
Deze mondelinge vraag wordt behandeld in de OCMW-raad
 5. Vraag ivm financiële gevolgen van de coronacrisis op de financiën van de stad. 
De financiële gevolgen van de corona crisis op de financiën van onze stad. Vraag : Kan het college van 
burgemeester en schepenen ons laten weten wat de financiële weerslag is of zal zijn op de stadskas en 
of dit een weerslag zal hebben op de belastingen die de stad zal moeten treffen ?

Schepen Syssauw stelt dat op korte termijn de financiële gevolgen nog meevallen en we bekijken 
zowel de uitgaven als de ontvangsten. Bij de huidige stand van zaken is er niet direct gevaar dat door 
corona de kredieten ontsporen. Dan kunnen er misschien een aantal grotere min-uitgaven (salto, 
wieltjesfeesten) en min-ontvangsten (parkeren, openbaar domein,…) worden opgesomd. Op langere 
termijn is er wat onzekerheid rond de inkomsten uit de personenbelasting (2021-2022),maar voorlopig 
is het moeilijk hierover ramingen te maken. Er zijn wel een aantal prognoses, met twee prognoses 
VVSG. De ene raming spreekt van -5% op APB 2020-2021-2022 wat een minontvangst van 425.000 € 
is, de andere raming heeft het over -1,04% op APB 2020. Op korte termijn hebben we ook middelen 
ontvangen uit het Vlaams Noodfonds. We gaan structureel maar de lijn kunnen trekken in 2021. Als er 
in 2020 1% minder inkomsten zijn, dan betreft het 650.000 € en 1% meer uitgaven betekent plus 
620.000 €. Voor de rest is het afwachten voor 2020. Wat ook de impact zal zijn naar de volgende jaren 
zoals VVSG vooropstelt, de stad zal zich moeten schikken naar de raming van de APB. Raadslid 
Vandendriessche vindt het een jammerlijke situatie en meer kan hij er niet over zeggen.  

6. Vraag ivm grenscriminaliteit nav  het terug openen van de grenzen.
Toelichting betreft grens criminaliteit .

Gedurende de lockdouwn en het sluiten van de grens met Frankrijk was de grenscriminaliteit gevoelig 
gedaald . Met het openen van de grenzen gaan de misdaad cijfers terug gevoelig stijgen. Vraag : Wat 
zijn de plannen om de misdaad cijfers terug naar beneden te krijgen en hoe moet dat in zijn werk gaan 
?Op welke wijze zal de grens criminaliteit aangepakt worden ?

De Burgemeester antwoordt dat de grens een hotspot was/is/blijft voor de PZ Grensleie. Tijdens de 
lockdown waren de grenzen dicht en hebben we van hogerhand felicitaties gekregen. De 
criminaliteitscijfers zijn gedaald in vergelijking met de periode van de aanslagen in Parijs. Zelf kan de 
stad Menen niet de grenzen sluiten. Zo blijven we er toezicht houden (reguliere ploegen) en wordt er 
ook meer ingezet op anonieme wagens. In dit verband was er een dodelijk ongeval te noteren in de 
Moeskroenstraat en werd een quad die gestolen was, enkele dagen later terug gevonden. Bijkomende 
patrouilles worden geheroriënteerd (bestuurlijke handhavingsploegen) en er is de inzet van binationale 
patrouilles (vast, mobiel, te voet), de inzet van ploegen anti-rodeo (in samenwerking met Franse Police 
National). Er zijn ook geregelde controle-acties (frontier, ANPR, vreemde nummerplaten, verkeer, …). 
De informatie wordt gedeeld met onze Franse collega’s (via CCPD, GIN (grensinformatienetwerk), 
vergaderingen Champollion (recherche), …). De nieuwe burgemeester van Halluin wil hierop inzetten. 
Ook de burgers spelen hierin een bijzondere rol. Iedere verdachte handeling moet gemeld worden. De 
burgemeester krijgt iedere dag telefoon van mensen. Zo zijn al een aantal zaken opgelost geraakt en 
krijgt de politie de opdracht om daar onmiddellijk naartoe te gaan. Ook de wijkagenten en de 
gemeenschapswachten worden daartoe ingezet. Raadslid Vandendriessche weet dat de 
burgemeester zeer bezorgd is om de veiligheid en hij dankt de burgemeester daarvoor. 

Mondelinge vraag van raadslid Bogaert
7. Vraag ivm toepassing van de “European Disability Card” in Menen.
Reeds op de gemeenteraad van januari 2018 bracht ik het bestaan van de EDC kaart in de aandacht, 
met de vraag naar participatie door en het promoten van deze kaart in Menen. Op 12 juni 2020 las ik in 
de krant dat de stad Menen zich zal inzetten om deze EDC. kaart te promoten. Verder las ik dat in de 



komende weken binnen  de stedelijke diensten zal bekeken worden welke voordelen er aan de 
kaarthouders zouden toegekend worden. Als je naar meer informatie zoekt op “sociale media” dan zijn 
er reeds vele concrete invullingen terug te vinden op regionaal en gemeentelijk vlak. Nu dit nog moet 
besproken worden wil ik graag enkele suggesties formuleren zoals : - Bij alle evenementen die de stad 
organiseert kunnen voorbehouden plaatsen en aangepast sanitair voorzien worden. - De begeleid(st)er 
mag gratis mee. - Het betrekken van verenigingen is een positief gegeven, maar dit vraagt soms extra 
inspanningen vb. extra kost voor een liftbus  bij uitstappen. Dit zou ook in het subsidiereglement voor 
sport- en culturele verenigingen kunnen opgenomen worden. Communicatie over het bestaan van deze 
EDC kaart is zeer belangrijk maar evenzeer de daaraan verbonden voordelen van de stad. Deze 
informatie kan via de sociale media, maar dient tevens ook rechtstreeks naar de betrokken 
verenigingen en clubs overgemaakt te worden. Vragen : - Wie zal de concrete invulling voor het 
gebruik van de EDC kaart verder gestalte geven  geven? 

Schepen Vandenbulcke bedankt voor de felicitaties en meldt dat de dienst thuis- en ouderenzorg de 
aanvragen van de EDC kaart kan doen i.s.m. de afdeling vrije tijd. Dit zal gebeuren na consultatie van 
alle participatieraden, dus in het najaar. Niet enkel de OAR (15/10/2020) wordt hierbij betrokken, maar 
ook het cultuurforum, de sportraad en de jeugdraad.

Mondelinge vragen van raadslid De Wiest 
8. Vraag ivm problemen bij het parkeren van vrachtwagens. 
Deze week werd ik een paar keer aangesproken geweest door vrachtwagenchauffeurs. Die mensen 
geraken hier in menen in de problemen met het parkeren van hun vrachtwagen. Overal waar ze 
parkeren zoals  Dadizelestraat , Bruggestraat industriezone end. . Werden ze weggestuurd. Hun vraag 
is of het niet mogelijk is om een privéterrein op te starten mits jaarlijkse vergoeding en eventueel 
waarborg voor sleutel of transmitter. Zo voorkom je ook overlast langs de wegen die richting centrum 
leiden en in de woonwijken en aanpalende straten. Dit zou ook aantonen van appreciatie voor hun inzet 
ook gedurende moeilijke periode die is geweest.

Schepen Roose antwoordt dat het binnen de bebouwde kom van Menen het niet toegelaten is om te 
parkeren met vrachtwagens, buiten de bebouwde kom is dit wel toegelaten. Op dit moment zijn, 
behoudens op de parking van LAR, geen andere locaties voor vrachtwagenparkings beschikbaar. Een 
mogelijkheid is ook om bij de herinrichting van het douanecomplex aan de E17 te voorzien in een 
vrachtwagenparking. Dit dossier wordt door AWV opgevolgd. Ter hoogte van het doodlopende deel 
Moorselestraat (vroeger oefenterrein autorijschool) worden regelmatig vrachtwagens geparkeerd. Deze 
gronden zijn eveneens in eigendom van het agentschap wegen en verkeer. Het doel van dit alles is dat 
camions op het terrein van de werkgever worden gestald en niet op de publieke ruimte. Raadslid De 
Wiest ziet dat de camions die vroeger in de Dadizelestraat stonden, ter hoogte van het kerkhof nu 
geparkeerd staan in de Bruggestraat ter hoogte van Woodproject. Schepen Roose vindt dat het het 
beste is dat de camions op het terrein van de werkgever geparkeerd staan, waar ze georganiseerd 
opgevangen kunnen worden. Voor doortrekkende camions wordt er meestal een plaats voorzien rond 
de autostrades. Raadslid De Wiest meldt dat er camions staan van Oudenaarde en Doornik en deze 
moeten zich ook aan de rijtijden houden. Schepen Roose vindt dat er gekeken moet worden in de 
richting van de werkgever. De revitalisering van de LAR zit in het meerjarenplan.    

Vraag 9 en vraag 17 van raadslid Maxy worden tesamen behandeld. 
9. Vraag ivm coronamaatregelen winkels in de Barakken.
Vandaag zondag ging ik winkelen in de barakken voor onze lokale zelfstandige winkels een hart onder 
de riem te steken. Tot mijn grote  spijt moest ik in bijna alle winkels vaststellen dat ze de maatregelen 
erg aan hun laars lappen. Mondmaskers en  ontsmetting al zo goed niet aanwezig. Ook nergens in de 
straat zelf richtingen aan gegeven en in de kleine winkeltjes wel met 30 man op elkaar gepropt. Waar 
de winkeliers hun wel houden aan de regels en lijnen op de grond hebben staan houden de bezoekers 
hun er niet aan. In gans de barakken nergens ook controle te bespeuren. Mijn vraag is nu : Zou het 
mogelijk zijn om daar meer controle op te houden en alsook de winkeliers eens op de vingers te tikken 
en hoe zal dat opgelost worden.   

17. Vraag om meer sensibiliseringsaandacht (&handhaving) ivm naleving covid-19 maatregelen.



Sinds enkele weken lopen de straten van de wijk de Barakken opnieuw vol met heel wat 
dagjestoeristen. Blij om zien dat de heropstart aanslaat en terug vele mensen de weg vinden naar 
Menen. Enkel merken inwoners hierdoor ook tal van ongemakken als het over de naleving van de 
veiligheidsmaatregelen gaat; zo kregen we onder meer van een inwoner te horen dat zij bespuwd werd 
door Franse jongeren vanop een terrasje omdat zij een mondmasker opzette ten gevolge van een 
drukke stroom voetgangers op een overvol voetpad. Dit kan uiteraard niet, in gelijk welke context is dit 
gewoon ongehoord en totaal ongepast. Geen idee of iemand van de desbetreffende horecazaak de 
klanten hierop aansprak of er andere stappen werden gezet. Vandaar mijn vraag : Welke extra 
sensibiliseringsmaatregelen zal deze meerderheid nemen om enige orde en veilig vertoeven in onze 
stad te waarborgen? Als men in België corona maatregelen overtreedt, dan krijgt men een gasboete, 
250 €. Wat met de Franse bezoekers die dit overtreden? Gasboete voor buitenlanders kan sedert 
midden 2018 alleszins voor parkeerboetes, er is een overeenkomst met Frankrijk, Nederland en 
Duitsland, maar geldt dit ook voor de corona gasboetes?  Hoe en door wie wordt dit opgevolgd? 

De Burgemeester antwoordt dat in de Barakken op zondag 28 juni 2020 de specifieke ploeg van de 
politiezone Grensleie op pad was van vóór de middag. Ze hebben preventief winkels en horeca 
aangedaan met herhaling van bestaande maatregelen (veilige afstand, ontsmetting, …). In de loop van 
de namiddag werd dit hopeloos. Voor de volgende zondagen (weekends) kan er gekeken worden voor 
een oplossing. De Rijselstraat zal vanaf volgende zondag in de namiddag afgesloten worden. Dan 
kunnen wij eerder focussen op plaatsen waar er problemen gemeld worden. Er zullen meer 
politiemensen op pad gestuurd worden, zowel in uniform als anoniem. De stadsdiensten kunnen alle 
winkels, horeca, zaken nogmaals aandoen om maatregelen te herhalen. Voor het opleggen van een 
boete wordt er gewerkt met een PV met onmiddellijke inning, zowel voor Belgen als voor Fransen en 
omgekeerd. De GAS-procedure is hier niet van toepassing. Desnoods kan ook aan de bezoekers een 
plaatsverbod worden opgelegd. Ingeval het om winkels gaat, die zich niet houden aan de maatregelen, 
dan worden ze uitgenodigd per brief naar een hoorzitting waar mogelijk een tijdelijke sluiting kan 
worden opgelegd. Raadslid Maxy ziet hier veel facetten in. Affiches werden al bedeeld en dit werd 
rondgedeeld in functie van de ondersteuning van de lokale economie. De gemeenschapswachten 
hebben dit rondgedeeld zowel in het Nederlands als in het Frans. Ze vraagt of ze ook een woordje 
uitleg gegeven hebben want de affiches hangen niet veel uit. Inzake de verkeerscirculatie heeft ze ook 
de tijdelijke circulatie voor Lauwe zien passeren. Ze vraagt of er een dergelijk plan bestaat voor de 
Barakken. Er wordt gesproken over het afsluiten van de Rijselstraat de zondag. Qua verkeersveiligheid 
kan de situatie in de Barakken wel tellen. Ze verneemt dat er meer politie aanwezig is, maar ze vraagt 
of de politie ook in burger aanwezig is. Ze hoopt dat dit zijn vruchten oplevert en dat er op het terrein zal 
opgetreden worden. Ze verneemt dat de terrasbelasting voor 2020 afgeschaft werd. Zo wordt de horeca 
meer genot gelaten om de vorige periode goed te maken. Ook moet er een fysieke barrière ontstaan 
tussen het terras en het wegdek. De Burgemeester weet dat er affiches met pictogrammen verspreid 
werden en waarbij de gemeenschapswachten ook de winkels binnengaan. Hij is erover verwonderd dat 
er nog mensen die nog niet weten waarover het gaat. De stad kan maar sensibiliseren en de politie 
gaat extra op de weg. De stad heeft ook zeer goede contacten met het Barakkencomité. Voor de 
mensen die er de kantjes afrijden, wordt een hoorzitting en eventueel een sluiting in het vooruitzicht 
gesteld. Verder wenst hij nu het woord te geven aan schepen Roose over de terrassen. Schepen 
Roose weet dat het terrassenplan goed onthaald werd. De richtlijnen werden meegegeven om zich 
veilig te organiseren. Het komt er op aan om dit veilig te organiseren en ter plaatse werd dit nagegaan. 
Bij sommige terrassen zijn de diensten terug gegaan om hen te sensibiliseren. Eerst worden de 
uitbaters door de gemeenschapswachten aangesproken om te sensibiliseren. Als het nog niet helpt, 
worden er vaststellingen gedaan en desnoods kan de uitbreiding van het terras worden ingetrokken. 
Het doet hem plezier dat de mensen weer durven buitenkomen en dat ze terug sociale contacten 
hebben op een veilige manier. De Voorzitter wenst dat raadslid Maxy nog een laatste maal hierover 
tussenkomt. Raadslid Maxy refereert naar de goede praktijken in andere steden op het openbaar 
domein in handelskernen inzake de afstandsnorm en de druktebarometer. De Burgemeester deelt 
mee dat daarover nagedacht is en het was te kort dag. Natuurlijk wordt er gekeken in de richting van de 
lokale handelaars.               
Mondelinge vragen van raadslid Soens.
10. Vraag ivm Rekkemnaren kunnen online bankieren in dorpshuis
Verschenen op zaterdag 7 september 2019 – De Standaard – JOERIE DEWAGENAERE



REKKEM

Eind vorig jaar verloor Rekkem zijn laatste bankautomaat. Sindsdien kunnen inwoners geen cash geld 
meer afhalen. De stad zoekt nog altijd naar een oplossing, maar richt intussen workshops in én stelt 
een pc ter beschikking voor internetbankieren. Voor cash geld moet de Rekkemnaar sinds 2018 naar 
Lauwe, Menen of Moeskroen. Het dorp verloor toen met het verdwijnen van het filiaal van BNP Paribas-
Fortis zijn nog enige overblijvende geldautomaat. Maar Rekkemnaren Bea Loosvelt en Geert Vanneste 
ondernamen actie. Met een petitie – die 1.315 handtekeningen opleverde – trokken ze de aandacht van 
het stadsbestuur en er werd een afspraak geregeld met Febelfin, de Belgische Federatie van de 
Financiële Sector. Een geldautomaat leverde dat niet op, maar de inwoners kunnen tijdens de 
openingsuren voorlopig terecht in het dorpshuis. ‘Het stadsbestuur heeft er een pc geplaatst. De 
Rekkemnaren die thuis geen pc of internet hebben, kunnen zo hier bankieren’, zegt Loosvelt. De pc 
bevindt zich in de ontmoetingsruimte op het gelijkvloers achter een scherm. Donderdagmiddag was er 
een infosessie rond digitaal bankieren. Intussen blijft de stad in contact met Febelfin om alsnog een 
oplossing te vinden om in Rekkem geld te kunnen afhalen.

a. Hoever staan de gesprekken met het FSMA om hier alsnog een oplossing te vinden voor het 
plaatsen van een geldautomaat te Rekkem?

b. Gedurende de lockdown was het LDC te Rekkem gesloten en konden de inwoners van Rekkem dus 
geen verrichtingen meer uitvoeren aan de automaat? Voorziet het stadsbestuur een alternatief mocht er 
(hopelijk van niet natuurlijk) opnieuw een lockdown plaatsvinden? Waar kunnen de inwoners van 
Rekkem dan terecht om hun financiële zaken te verrichten?

Schepen Ponnet antwoordt dat ze een aantal maanden geleden met z’n drieën naar Brussel gegaan 
zijn : Bea Loosvelt (als vertegenwoordiger van de mensen die de petitie ondertekenden), de 
kabinetsmedewerker en de schepen. We zijn naar FEBELFIN gegaan, de Belgische Federatie van de 
financiële sector. Hun toenmalige CEO Karel van Eetvelt heeft ons anderhalf uur ontvangen. Ik vat ons 
gesprek kort samen. Het komt erop neer dat geldautomaten achterhaald zijn. Sedert 2012 daalt het 
aantal cashafhalingen aan de automaten. Er is minder cash in omloop omdat we met de kaart betalen 
of onze verrichtingen digitaal doen. De banksector stelt niet alleen vast dat de automaten minder 
worden gebruikt, ze kosten ook bijzonder veel om ze te bevoorraden en te beveiligen. (Hij sprak over 5 
miljard voor jaarlijkse kost voor cash in België). Hun huidige beleid bepaalt dat 95 procent van de 
bevolking een bankautomaat ter beschikking moet hebben binnen een straal van 5 kilometer. Wij 
hebben het heft nog in eigen handen proberen te nemen. We hebben banken aangeschreven: we 
hebben ze een locatie aangeboden, elektriciteit en een internetverbinding, maar geen enkele bank was 
te verleiden. De banksector redeneert niet in functie van gemeente- of dorpsgrenzen. Ze redeneren in 
functie van afstand. Wie een regulier geldautomaat wil gebruiken, zal niet anders kunnen dan hun 
redenering te volgen. Misschien is het ook een kans om de fusie van Menen, Lauwe en Rekkem te 
erkennen? Omdat je een mentaliteitsverandering niet in een handomdraai verwezenlijkt, onderzoeken 
we overgangsmaatregelen. Bpost kan ons niet helpen, omdat zij redeneren als de banksector. Hun 
beleid zegt dat er een automaat moet zijn in de stad en dat is het geval in Menen.  Ondertussen blijft de 
pc in het dorpshuis beschikbaar. Dat was trouwens ook het geval tijdens de coronacrisis. Het dorpshuis 
was toegankelijk op afspraak. Ik geef even mee dat op dit ogenblik niemand van de pc heeft gebruik 
gemaakt, noch voor, noch tijdens de crisis. Raadslid Soens vraagt of als er mensen naar het 
Dorpshuis langsgaan of ze dan beroep kunnen doen op ondersteuning. Schepen Ponnet meldt dat dit 
mogelijk is, maar het is zo dat bankieren nog steeds een private zaak is. De Burgemeester antwoordt 
dat een van de grootste dragers van het coronavirus cash geld is. Nu nog meer gaan de mensen 
betalen met giraal geld.   

11. Vraag ivm hoever staan de werken van het nieuwe CC te Lauwe
Hoever staat het met de werken van het nieuwe CC te Lauwe? Wanneer is de officiële opening 
voorzien? Is dit nog voorzien in 2020?

Schepen Vandenbulcke geeft aan dat de werken gestaag vorderen doch hebben door de Covid 
epidemie wat vertraging opgelopen. Er blijven twee heikele punten namelijk : 1. het dak : er blijft water 
naar beneden druppelen in de grote zaal. Volgens de aannemer is het dak dicht  en is het restvocht in 
de cannelurevulling van de (inpandige) metalen dakconstructie. We verwachten eerstdaags daarover 
een voorstel van de aannemer om tot een oplossing te komen. 2. De aanleg van het plein om toegang 
te verschaffen tot het gebouw. De intentie bestaat er in om het plein aan te leggen in twee fases. De 



opdracht met de aannemer kan daarvoor gesloten worden op 10 juli (momenteel zitten we in de stand-
stil periode) om na het bouwverlof te starten. Het is en blijft nog steeds de bedoeling het gebouw in 
gebruik te nemen dit jaar. De vigerende richtlijnen op dat moment zullen bepalen onder welke vorm van 
(officiële) opening we dat zullen kunnen doen. We begrijpen ieders ongeduld maar er wordt naarstig 
verder gewerkt !

Mondelinge vragen van raadslid Poot
12. Vraag ivm Vlaamse middelen voor armoedebestrijding in Menen.
Wordt behandeld in de OCMW-raad.

13. Vraag ivm Menen en laadpalen voor milieuvriendelijke wagens.
In het begin van juni kregen we het nieuws dat de parking van WZC Ceres was afgewerkt. Goed 
nieuws volgens ons ware het niet dat het stadsbestuur er feitelijk niet in geslaagd is om de richtlijnen 
van de Vlaamse regering ter zake enigszins tegemoet te komen. We stellen vast dat er geen enkele 
parkeerplaats is voorzien van een oplaadpunt voor milieuvriendelijker wagens.We vroegen ons af 
waarom deze coalitie, wat de parking van WZC Ceres betreft, niet is ingegaan op de Vlaamse 
richtlijnen voor lokale besturen.  En of er in de toekomst nog publieke parkeerplaatsen zullen worden 
aangelegd, die zich niet inschrijven in de evolutie aangegeven door het Vlaams Departement van 
Leefmilieu, Natuur en Energie? 

Schepen Vandenbulcke antwoordt dat op het grondgebied van Menen het voorzien was om 17 
laadpalen via Fluvius te plaatsen. Deze uitrol gebeurde verspreid over 3 jaar (2017-2020). De locaties 
van de laadpalen werd gekozenen in functie van de mogelijkheid tot het beste gebruik en het hoogste 
potentieel. Gezien de parking aan Ceres nog niet afgewerkt was op het moment van het doorgeven van 
de mogelijke locaties, werd deze nog niet meegenomen. De plannen voor Ceres werden reeds jaren 
geleden gemaakt en bij Ceres gaat het om een semi-publieke parking van 32 plaatsen voor bewoners 
en personeel. In Lauwe zijn er wel 2 laadpalen, namelijk op de Plaats en aan het OC Lauwe. Schepen 
Roose vult aan dat er in samenwerking met Fluvius 7 nieuwe locaties voorzien worden en dit rond 
pleintjes en op plaatsen waar er geparkeerd wordt. Vanuit Brussel moet er gekeken worden dat de 
onderliggende infrastructuur die dit kan ondersteunen. Het komt erop aan om een goede spreiding te 
hebben en daar ook een aanbod te hebben in de omgeving. De stad kijkt om een gebiedsdekkende 
spreiding te hebben over gans Menen. Raadslid Poot is blij dat er meer laadpalen zullen bijkomen. 
Tegelijk is dit ook het stimuleren om andere vervoersmiddelen te gaan gebruiken. Voor Ceres konden 
ondertussen de plannen nog veranderd zijn geworden. Het gaat hier om 32 parkeerplaatsen zonder 
een oplaadpaal. De verkoop van benzinewagens zal binnen 15 jaar verboden worden en er moet 
gekeken worden waar het meeste potentieel zit. Ook is er op de parking van Ceres ook geen overdekte 
fietsenstalling aanwezig. Er zijn wel fietsbeugels geplaatst, maar die staan te dicht. Dit zijn voor haar 
twee gemiste kansen. Schepen Vandenbulcke meldt dat er net zoals in Andante er in Ceres een 
overdekte fietsenstalling voor het personeel is. Schepen Roose weet dat de fietsbeugels op 1 meter 
van elkaar staan conform het fietsvademecum. Er is ook een vademecum voor laadpalen dat stelt dat 
10% op publieke plaatsen gezet moet worden, 20% op de tewerkstellingsplaats en 70% op de privé-
plaatsen. We moeten zeker zijn van een goed rendement en er wordt ook gekeken in de richting van 
deelauto's.         
Mondelinge vragen van raadslid Mingels.
14. Vraag ivm Menen en de maatschappelijke discussie over de kolonisatie en de structurele 
aanwezigheid van racisme in onze samenleving.
Menen en de maatschappelijke discussie omtrent In het kielzog van de Black Live Matters-beweging, 
die sinds de gewelddadige dood van George Floyd in Minneapolis een belangrijke opmars kent, klinkt – 
precies 60 jaar na de onafhankelijkheid van Congo - in eigen land de roep tegen structureel racisme en 
voor een maatschappelijk debat mbt de kolonisatie van Congo steeds luider. Het gaat er grotendeels 
om de verantwoordelijkheden van alle toenmalige politieke en maatschappelijke actoren te 
verduidelijken en er de nodige consequenties aan te verbinden. Die vraag is eigenlijk al tientallen jaren 
oud en werd in onze provincie onder meer warm gehouden door de actiegroep de “De Stoete 
Ostendenoare”. Die eiste in 2004 de verantwoordelijkheid op voor het afzagen van een hand van een 
beeld uit de beeldengroep “De Drie Gapers” op de  Zeedijk van Oostende. De verminking van dat 
beeld uit de beeldengroep was, volgens de actievoerders nodig om de lofzang aan Koning Leopold II, 
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die uitgaat van dat monument, te voorzien van de hoogstnodige correcte historische duiding én om het 
maatschappelijk debat hierover aan te wakkeren. Vandaag worden over gans het land beelden en 
bustes van koning Leopold II en andere verwijzingen naar hem verwijderd uit de publieke ruimte. 
Diverse musea geven aan werk te willen maken van de broodnodige historische correctie van de info 
met betrekking tot de relatie Leopold II en zijn Kongo-Vrijstaat. Wat Groen en onze lokale afdeling 
betreft komt die bereidheid niks te vroeg, integendeel.  Het hoort niet dat mensen die ontegensprekelijk 
een historische verantwoordelijkheid dragen mbt regelrechte uitbuiting, onvervalst racisme en 
onmiskenbare genocide in de publieke ruimte worden verheerlijkt. Misschien is de tijd rijp om ook in 
Menen in dat verband een historische fout uit 1897 recht te zetten. Ik geef u mee dat kolonisatie en de 
exploitatie van Congo in opdracht van Leopold II vanaf 1892 in belangrijke mate door een Menenaar 
werd georganiseerd.  Dat leverde Gouverneur-Generaal Theophile Theodore Wahis vanaf 3 september 
1897 bij ons een straatnaam op. Dat Theophile Theodore Wahis tijdens de zogenaamde anti-Kongo-
Vrijstaat er zes jaar later onmiskenbaar voor koos om bv als voorzitter van “Féderation pour la défense 
des intérêts belges à l’étranger (FDIBE)” de feitelijke leiding te nemen van een gigantische 
doofpotoperatie kan alleen maar geinterpreteerd kan worden als een extra bezwarend element in deze 
discussie. Ik geef u mee dat Leopold II zijn kolonie uiteindelijk in 1908 onder enorme internationale druk 
opgaf overmaakte aan de Belgische Regering waarna die het ambt van kolonisator over Congo verder 
uitoefende. Ik moet toegeven dat ik – hoewel de naam T.T. Wahis me bekend was uit verslagen, die ik 
gelezen had in het kader van eerder specifiek historisch onderzoek -  de link met de Wahisstraat in 
Menen niet meteen heb gelegd. Het feit dat ik er intussen ben achter gekomen dat generaal Wahis in 
1844 effectief in Menen werd geboren en ik als raadslid ook geconfronteerd werd met officiële stukken, 
die de link met de organisator van de kolonisatie van Kongo-Vrijstaat en de straatnaam onmiskenbaar 
aantonen, dwingt me in elk geval om die onder ogen te zien en die aan u voor te leggen. Mijn vraag is 
bijgevolg of het stadsbestuur de straatnaam ‘Wahisstraat’ ondanks de historische duiding, die ik hierbij 
graag aan u overmaak,  in de toekomst zal handhaven? 

Schepen Vanryckegem ziet hier een stukje Beeldenstorm waarin Menen terecht gekomen is zoals 
Menen in de zestiende eeuw ook in een beeldenstorm kwam met een zekere Frans Antoon Algoet. 
Onze militaire geschiedenis kent vele namen van generaals zoals Leman, Vander Mersch en Vauban 
en ook van arsenalen. Het beleid heeft daarover nagedacht en het schepencollege heeft hierover reeds 
een standpunt ingeomen.  Er is momenteel een inventaris van de beelden en van de straten. Het is van 
belang dat we de keuze kunnen maken om ons hierover uit te spreken en dat we racisme niet toelaten 
in onze stad Menen, en zeker ook niet structureel. Het beleid wordt hierover bevraagd en de stad 
erkent het belang van het collectief verleden in al haar facetten en wenst proactief geen straat- of 
pleinnamen te schrappen noch standbeelden te verwijderen. De stad maakt werk van informatie en 
duiding over de specifieke historische context rond bepaalde figuren en periodes van onze 
geschiedenis. In samenwerking met de lokale heemkundige kring en/of literaire vereniging organiseert 
de stad lezingen om de context rond bepaalde historische figuren en periodes te duiden. De vraag werd 
reeds vroeger gesteld met lezingen rond Wahis. Iemand heeft daar in Gent een eindwerk over 
gemaakt. Op die manier kunnen we dit helpen duiden. Ook kan dit in de eindtermen worden 
opgenomen, want geschiedenis zit erin vervat. De gemeenteraad kent best ook de historische context 
in dit debat en als we alle namen en beelden waar vragen over gesteld worden, gaan moeten 
verwijderen, dan zullen we een lange lijst hebben. Ook het veranderen van een straatnaam brengt heel 
wat wijzigingen mee voor de inwoners die er wonen en dit maakt dat dit ons voorlopig standpunt is. Het 
is van belang dat we de geschiedenis leren en die bewogen geschiedenis leren begrijpen. Raadslid 
Mingels is blij dat er een voorlopig standpunt is en hij begrijpt de argumenten naar de bevolking toe 
want dit betekent een financiële kost.Maar hij gaat niet mee in bepaalde vergelijkingen. De 
beeldenstorm in de zestiende eeuw en kan hier niet mee vergeleken worden, want dit was een sociale 
opstand met een religieus karakter. De beeldenstorm was bedoeld om structuren te vernietigen. Het 
geven van straatnamen is bedoeld om bepaalde gebeurtenissen of personen te verheerlijken. Als het 
gaat om een generaal, dan kan er een onderscheid gemaakt worden tussen een veldslag en over de 
bekendheid als staatsman. Straatnamen zijn niet alleen van praktische aard, maar houden ook een 
eerbetoon in ten aanzien van die persoon. Het is hier niet de bedoeling om een beeldenstorm te 
veroorzaken. Hij haalt hier Serge Berten aan waarvan het beeld omver geduwd werd en dit is niet de 
eerste keer en hij is in 2012 ook gebeurd. We moeten hier geen link leggen met Leopold II, maar het 
vernielen van het beeld van Serge Berten is eerder een vorm van vandalisme, die wellicht niet 
opgeklaard zal worden. Dit doet eigenlijk onrecht aan ten aanzien van de inhoud van het verhaal van de 
kolonisatie. Het is spijtig dat Berten, Leopold II en Wahis op een en dezelfde lijn geplaatst zouden 



worden. De geschiedenis blijft belangrijk en in de Nazi-tijd had elke stad in Duitsland wel plein genoemd 
naar Hitler of naar mensen die nauw samenwerkten met Hitler. Al die namen werden veranderd na de 
oorlog en daar was een goede reden toe en daarom moesten die straatnamen niet blijven. Als men de 
Hitlerstrasse weghaalt, dan betekent dit ook niet dat men de Himmlerstrasse moet laten bestaan. Hij 
maakt de vergelijking met die 10 miljoen slachtoffers die onze stadsgenoot stadsgenoot georganiseerd 
heeft. Hij is blij dat we hier iets mee doen, bijvoorbeeld een tentoonstelling die de geschiedenis op een 
correcte manier naar voren brengt. Het is altijd veiliger om een straat te benoemen naar een bloem. 
Buiten Wahis is er geen enkel probleem met een straatnaam in Menen. Hij wil wel aandringen op een 
definitief standpunt gelet op het feit dat dit maar een voorlopig standpunt is. Leopold II is er zelf niet 
geweest, maar onze stadsgenoot is er wel geweest en heeft dit georganiseerd. Hij hoopt dat het 
voorlopig standpunt wordt bijgeschaafd en hij pleit ervoor om het begrip kolonisatie kenbaar te maken 
aan de Menenaar.  Schepen Vanryckegem pleit voor nuance, duiding, lezingen en een tentoonstelling. 
Ze onderschat ook de impact niet en men niet alles op 1 lijn zetten. Ze denkt ook terug aan de beelden 
die op de binnenkoer van het stadhuis stonden in het kader van de eerste wereldoorlog. Die beelden 
herinneren ons aan ons verleden waar we mee bezig zijn.                

 15. Vraag ivm Menen een droogteplan heeft?
Tijdens de laatste gemeenteraad stelde ik namens mijn fractie een vraag over geveltuinen en één over 
de opvolging van nieuwe aanplantingen. Ik heb in mijn repliek op het antwoord van schepen Roose op 
die laatste vraag ook aangegeven dat ik me zware bedenkingen heb over het feit dat de stad, ondanks 
de droogteproblematiek, die zich de voorbije maanden en bij uitbreiding al minstens 4 jaar op een rij 
stelt, blijft inzetten op eenjarige bloemen en niet op zoek gaat naar een duurzamere oplossing. Ik heb 
de voorbije jaren regelmatig vragen gesteld die eigenlijk te maken hebben met wat in vaktermen 
genoemd wordt als klimaatadaptatie en – mitigatie. Vandaag ga ik daar op hetzelfde elan mee 
verder.  Ik merk dat er in veel steden en gemeenten werk wordt gemaakt van droogteplannen en dat er 
ook investeringen gebeuren om bv – en ik noem er maar eentje – opgepompt grondwater dat tijdens 
bemalingswerken zomaar in de rioleringen belandt op te vangen ten behoeve van burgers en bepaalde 
beroepsgroepen. We zien dat dergelijke maatregelen in Menen nog geen ingang hebben gevonden en 
we vroegen ons eigenlijk af waarom dat nog niet is gebeurd. Heeft het stadsbestuur de voorbije jaren 
een visie ontwikkeld aangaande de droogteproblematiek en een actieplan om daar concreet een 
antwoord op te bieden? Wij zouden het heel graag weten.

Schepen Roose antwoordt dat in het kader van het burgemeestersconvenant in samenwerking met 
Leiedal een actielijst met verschillende mitigatie- en adaptatiemaatregelen werd vastgelegd voor 
Menen. Deze maatregelen zijn gericht op de klimaat- en droogteproblematiek, door integratie van acties 
strevende naar ontharding van de publieke ruimte, infiltratie en buffering van water. Concreet wordt 
bijvoorbeeld bij het grote onthardingsproject waar het wonderwoud komt, in de Tuinwijk te Lauwe, een 
wadi voorzien. Ook in het Barakkenpark is met een poel en wadi rekening gehouden met trage 
waterinfiltratie. Inzake droogte is het nu code oranje. Bij omgevingsvergunningen met grondwerken 
wordt er sinds maart 2020 een voorwaarde toegevoegd dat men het bemalingswater ter beschikking 
moet stellen van de landbouw. We zijn maatregelen aan het uitwerken en we maken deze tot op heden 
niet genoeg zichtbaar. Raadslid Mingels is blij te horen dat er bij bepaalde vergunningen voor werken 
er een bronbemaling wordt opgelegd en dat er werk wordt van gemaakt. Best wordt er eens een lijst 
opgemaakt wat er allemaal mogelijk is. De lokale overheid heeft een voorbeeldfunctie en een 
educatieve functie. Hij vindt dat er ook minder hard mag worden ingehakt op bomen. Het zijn de 
bewoners die het voorbeeld van de stad volgen in hun private tuinen. De mensen volgen dit omdat de 
stad dit ook doet. Dit moet duidelijk gemaakt worden aan de bevolking. In een folder kunnen de goede 
voorbeelden opgelijst worden en kunnen de mensen op bezoek gaan. Dit is een manier om het 
droogteplan vorm te geven en om de mensen te motiveren. Over de wadi in het Barakkenpark is hij 
minder enthousiast. Het gaat om een oude Leiemeers, die per definitie steeds het water opnam. Het 
kan vergeleken worden met een soort spons die het water opneemt. Het komt erop aan om de goede 
voorbeelden te tonen. Schepen Roose vergelijkt het tonen van de goede voorbeelden als de stad 1 
boom per inwoner plant, dan zullen we dubbel zoveel bomen bekomen.         

Mondelinge vragen van raadslid Maxy.
16. Vraag ivm gebruik van de stedelijke accommodatie voor vergaderbijeenkomsten van onze 
verenigingen.



Volgens de Nationale adviezen van de Taskforce Covid-19 & het VL Agentschap Zorg & Gezondheid 
mogen o.a de lokale dienstencentra terug openen en heropstarten vanaf 25.05.2020. Het 
groepsaanbod zowel openlucht als binnenshuis georganiseerd, mocht eveneens reeds heropstarten 
sinds 08.06.2020, dezelfde datum als de horeca opstart. In Menen echter blijven de deuren van onze 
openbare gebouwen voorlopig nog steeds dicht voor verenigingen, en lijkt tot op vandaag geen veilige 
gulden middenweg mogelijk. Na meerdere formele en informele vraagstellingen aan de bestuursploeg 
door collega Bogaert blijft onze fractie op zijn honger zitten en durven we extra inspanningen vragen 
om dit terug sneller mogelijk te maken. Vanuit nationaal werd duidelijk aangegeven dat bij 
groepsactiviteiten de controleerbaarheid moet kunnen gewaarborgd worden.Dit betekent, 
online/telefonisch reserveren van een lokaal, algemene hygiëne waarborgen door het lokaal anders in 
te richten/de verantwoordelijke of aanvrager richtlijnen meegeven, groepen niet laten kruisen in het 
gebouw door de eind-/starturen verder te spreiden of een andere in-/uitgang te voorzien, het aantal 
personen te beperken tot de bubbel- aantallen. Vandaar mijn vraag :  Welke veiligheidsmaatregelen 
zorgen ervoor dat dit gebruik uitgesteld of niet mogelijk is? 

 

Schepen Vandenbulcke antwoordt dat er een verschil is tussen het huren van lokalen in de Steiger en 
in de LDC's. Het schepencollege stelt dat er geen lokalen gehuurd kunnen worden tot 16 augustus 
2020. We leggen de focus op het gezond verstand om bijeenkomsten te vermijden. We laten wel toe 
dat verenigingen samenkomen voor de opstart van activiteiten, zoals de jeugdverenigingen. Voor het 
overige lag vooral de nadruk op bijeenkomsten in open lucht. Voor de activiteiten in de LDC's zijn er 
nog strengere regelingen.  Schepen Vanryckegem stelt dat iedereen verlangd heeft om terug samen 
te zitten en de ontvangen mails waren schrijnend. In de eerste fase moest de controleerbaarheid en de 
veiligheid gegarandeerd kunnen worden. Alle verenigingen werden opgebeld en de vragen werd in 
kaart gebracht. Er was heel weinig nood om voor de eerste keer in juli 2020 bijeen te komen. Er was 
een heel beperkt aanbod en heel wat verenigingen hielden de boot af. Vanaf vandaag ligt er een 
draaiboek klaar en heel wat verenigingen zoals de harmonieën doen zelf een risicoanalyse. Dit werd bij 
voorrang aan de vaste gebruikers voorgesteld. Het verschil tussen de verenigingen en het Blokkot is 
dat er bij aanvang een controle is van de aanwezigheid en alles wordt georganiseerd vanuit het 
oogpunt van preventie, want anders is studeren nogal eenzaam. Als verenigingen binnen willen 
vergaderen, dan kan hen worden voorgesteld om buiten te vergaderen. Het moet om noodzakelijke 
bijeenkomsten gaan. In heel wat verenigingen bevinden zich onder de bestuursleden heel wat 
kwetsbare mensen. Raadslid Maxy weet dat inzake COVID de controleerbaarheid mogelijk is en 
belangrijk is. Het aantal deelnemers is gekend en dit houdt ook een soort verantwoordelijkheid in om 
ieder lokaal proper te houden en achter te laten. Er zijn wel mogelijkheden om lokalen ter beschikking 
te stellen. Schepen Vanryckegem meldt dat de aanvragen terug te doen zijn via de gewone weg. 
Iedereen werd opgebeld en er was weinig nood om nu te vergaderen. 

De Voorzitter meldt dat er een probleem is met de wifi van de stad.
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